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 Моя гімназія 

Іскриться так, аж серце мліє, 

У знаннях гімназія, як рій, 

Усіх нас навчає та леліє, 

Вона сподвижник, чародій. 

Щасливу юність подарує, 

Дасть перші кроки у життя, 

У ніжнім вальсі завирує, 

Світ відкриттів і майбуття. 

Квітуй у вінку, гімназіє моя, 

У знаннях ґрунтовних, як в намисті, 

Ти вічно юна й молода, 

І в учнях майориш, як в листі. 

        Калініна Олена, 10 клас 

        Любі діти, 

1 вересня ви пе-

реступили поріг 

прекрасного на-

вчального за-

кладу, і гімна-

зійна родина з 

задоволенням 

прийняла вас у 

свої обійми! 

На вас чекає довгий і непростий 

похід за знаннями. Будьте сміливими 

й допитливими, завзятими й наполег-

ливими. Дивовижних вам відкриттів, 

нових друзів. 

     Упевнений, що зерна науки 

зростуть у ваших юних душах урожа-

єм знань, мудрості, натхнення. Вони, 

мов чисте повітря та енергія сонця, 

необхідні нам для будівництва щас-

ливого майбутнього. 

Нехай світлим, радісним і плідним 

буде кожен ваш день, кожен крок!  

     Директор гімназії “Ерудит”  

    Перехейда Олександр Михайлович   
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         Гімназія моя єдина 

 Гімназіє моя єдина, 

Потрапивши сюди, кожна людина 

Порине у світ добра й науки, 

І тут по - іншому лунають навіть звуки. 

А кожен клас – окремая сім’я, 

Немає тут такого слова – я, 

Лише є – ми, шкільна держава, 

І злиті з найміцнішого металу сплави, 

Який своєю працею зварили вчителі. 

І через ції факти дуже радісно мені,  

Іще радію через те, що світ 

Не творить кращої гімназії за ту , що  

                                зветься «Ерудит». 

           Кириченко Дмитро, 8-А клас 

                   *** 

   «Ерудит» - наш рідний дім. 

    У «Ерудиті» добре всім, 

Бо уроки - наче свято, 

І дають нам знань багато. 

У їдальні в нас обіди. 

Є й сніданки. Отже, снідай. 

Щоб граніт науки гризти, 

Треба, друзі, добре їсти. 

 

А які у нас таланти! 

Тут поети, музиканти, 

Танцюристи, співаки, - 

Ми ж відвідуєм гуртки. 

 

У класі завжди тепло, чисто. 

Із першовересневим листом 

Усі повернулися якраз 

Уже не в шостий, а в сьомий, друзі, клас. 

         Морозова Анастасія, 7-Б клас 
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    Рідна гімназія моя 

Моя рідна гімназіє «Ерудит», 

Ти така надійна, наче моноліт. 

Аж не віриться, що вже 16 літ 

У твої віконця ллється сонця світ. 

Тут вогонь просвітництва палає, 

У стінах цих ніколи не згасає, 

Тисячам дітей його тепло  

Гарних знань мабуть допомогло. 

Докладаючи зусилля чималі, 

 Трудяться тут мудрі вчителі, 

 Допоможуть неосяжне  

                                   охопити, 

 А незрозуміле – зрозуміти. 

 Тож про мене - усе це не  

                                  байдуже, 

Бо люблю  гімназію я дуже. 

За той час, поки сюди ходила, 

Вона мені, як мати, стала  

                                         мила. 

Ті, хто вчаться, стали вже ріднею. 

Горда я, що зву її своєю. 

Також хочу щиро побажати, 

Сотні літ на місці цім стояти. 

А у затишку кленових тих алей, 

Навчать моїх майбутніїх  дітей. 

             Оборська Анастасія, 9 клас 

 

            Моя гімназія 

Гімназіє рідна, скільки вже літ 

Виводиш ти учнів у новий для 

                                      них світ. 

Завжди допоможеш, завжди  

                                          захистиш, 

Ніколи нікого в біді не лишиш. 

Ти в кожного учня всю душу  

                                            вкладеш, 

Навчиш їх усьому, та найголовніш, 

Зробити Людину ти зможеш із нас, 

Хорошими дітьми ми станем у вас. 

 

Як зайдеш в гімназію ти "Ерудит"- 

Усі учні гризуть там науки  граніт. 

Усі ми предмети вивчаєм  охоче 

Тому, що вже дуже всі ми робочі. 

 

Найкращі у світі в нас вчителі, 

Директор і завучі - ми любимо всіх. 

Також у нас дуже багато гуртків: 

Дизайн,  естетика та  

                             Дивограй, 

Хореографія, шахи й вокал. 

 

    Гімназія наша найкраща  

                                     з усіх, 

Її доброту не забудем повік. 

Як хочеш сумлінно  

                           навчатись - 

Мерщій в "Ерудит",  

                              не барись. 

  Караван Катерина, 10 клас 

РІДНА ГІМНАЗІЯ 

               Гуртки гімназії «Ерудит»: 

 Клуб ”Шаховий король”,  

 Хореографічна студія “Ритми пла-

нети”,  

 Вокальний гурток “Срібний стру-

мок”,  

 Арт-студія ”Палітра”,  

 Туристично-краєзнавчий гурток 

“Дивограй”,  

 Фольклорний гурток, 

 “Проби пера”  



 

 

4                                                                       №1(81)   вересень 2014 

РІДНА ГІМНАЗІЯ 

 За що я люблю свою гімназію  

       Дитинство... Скільки незабутніх років ми 

проводимо в гімназії! Це наш другий дім. І 

кожен мріє, щоб у цьому домі було тепло й 

затишно, надійно й спокійно. Цей затишок у 

гімназії створюють учні, учителі та інші 

працівники. 

Я люблю свою гімназію. Люблю слухати 

вранці спів дзвоника, який скликає учнів на 

урок до світлих просторих класних кімнат.  

Люблю перерви, на яких можна пограти в 

м'яча, збігати до їдальні. Ох, ця їдальня! А які 

там смачні страви!  

Люблю цікаві уроки літератури, цікаві за-

дачі з математики. У нашій гімназії дружний 

колектив учнів та вчителів. Протягом року 

проходить багато турнірів, конкурсів, 

олімпіад, змагань...  

До речі, у нас неоднорідна рейтингова си-

стема: чим краще навчаєшся, тим вищий рей-

тинг. Це гарний стимул для учнів. Кожен нама-

гається краще вчитися, бути дисциплінованим. 

У цій системі присутній елемент азарту. Кожен 

із нас намагається покращити свій результат, 

піднятися на вищу сходинку в рейтингу.  

     Я люблю свою гімназію. У ній прекрас-

ні талановиті викладачі. Вони кожного дня 

сіють зерна своїх знань у наші душі. Через де-

який час воно проросте, дасть свої сходи.  

       У моєму гімназійному домі  спокійно, 

затишно. Я люблю його за те, що на мене тут 

завжди чекають і радіють моїм успіхам.                                           

                  Колесник Діана, 6 клас 

Гімназія “Ерудит” - найкраще місце  для  

учнів, які хочуть отримати багато знань.   

За три тижні  я склала маленькі, але перекон-

ливі для мене враження 

про гімназію . 

 Із першого дня мені сподо-

балося тут . Спочатку  було важко, але з ко-

жним днем  я відчувала себе все більше впевне-

ніше.  

 Мене обрали старостою класу. Звичайно, я 

маю невеликі проблемки, але впоратися з  ними 

мені допомагають  нові друзі. 

Гімназія стала другою домівкою для всього 

5 класу, який сформувався з дітей із різних 

шкіл та з різними знаннями. Ми змогли віднай-

ти спільну мову . 

         У цьому затишному новому гніздечку  

мені буде дуже легко знайти порозуміння з но-

вими вчителями, завучами та учнями. 

       Гімназія “Ерудит” - це нова весела краї-

на, де дітей запрошують у незнану подорож 

знань.   

                            Хомяк Ольга, 5 клас 
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     Гімназія «Ерудит» – це 

сучасний навчальний заклад 

міста Києва.  

   У нашій гімназії учні отри-

мують глибокі всебічні 

знання.  Учнів навчає    

висококваліфікований колектив 

педагогів. 

   Першого вересня ми були присутні на 

урочистій лінійці, присвяченій початку нав-

чального року. Свято   учні разом із учителя-

ми, батьками,   бабусями та  дідусями відсвят-

кували  разом. П'ятикласники за руку з батька-

ми вперше переступили поріг гімназії та поли-

нули в чудову Країну знань. 

  Гімназія «Ерудит» розпочала своє навчан-

ня  уроком «Україна – єдина 

країна». Нам розповідали про 

історію нашої держави, про 

події на Майдані та про 

«Героїв Небесної Сотні.»  

        Із перших днів 

навчання  нам 

дуже сподобалась наша гімназія! 

Нехай вона стане для 

школярів рідною домівкою, а 

здобуття знань -  початком 

наполегливої праці, надійним 

кроком у світ пізнання та  

зустрічі нових добрих і надій-

них друзів. 

    Мазнєва Каріна, 5 клас 

Моя гімназія 

    Гімназія - це не тільки місце, де ми отри-

муємо нові знання, але й місце, де знаходимо 

нових друзів. Кожна людина пам'ятає свій пер-

ший день у обраному навчальному закладі. 

Цей день - перше вересня. 

Хвилюючий, святковий, 

прекрасний день. У  мою 

свідомість увійшло слово 

«гімназія» як цікава захо-

плююча подорож у світ 

знань. 

    Відтоді кожен день 

навчання для мене непо-

вторний. Багато близьких і 

дорогих для себе друзів я 

знайшла в тут. На кожній перерві спілкуєшся, 

на кожному уроці дізнаєшся все більше нового 

й цікавого. 

    Неповторність моєї гімназії полягає в то-

му, що тільки в нас працюють такі чудові, 

добрі  й чуйні вчителі, які здатні знайти підхід 

до кожного учня. На кожному уроці вони 

вкладають велику частину своєї душі в нас. 

Без знань людина не зможе прожити сьогодні 

ні в одній країні світу. У будь-якому куточку 

Землі цінується освічена людина. Тому наші 

вчителі кожній дитині 

допомагають засвоїти но-

вий матеріал не тільки 

задля високих оцінок, а й 

для якісних знань, кращо-

го майбутнього. 

         Також гімназія – це  

красива й зручна будівля. 

Тут є бібліотека, багато 

просторих класів. У кори-

дорах та кабінетах безліч 

рослини, які перетворююсь заклад на затишну 

зелену оазу. За ними доглядають не тільки до-

рослі, але й учні. У нас весело, цікаво.  

    Гімназію потрібно любити й поважати, 

що ми й робимо. 

                  Гребенець Дарина, 10 клас 



 

 

Улюблена гімназія     

         Гімназіє, тобі вже 16 років - це не ма-

лий вік. Але по-справжньому ти ще дуже мо-

лода, бо молоді душею твої вчи-

телі й твої учні. Гімназія є важ-

ливішою, ніж усі інші навчальні 

заклади, бо лише тут ми вчимося 

дружити й жити в суспільстві. 

Це наша друга домівка. Вона не 

така, як інші. Завжди й у всьому 

вона перша: славиться своїми 

вчителями та учнями. А найго-

ловнішою перевагою нашої шко-

ли є директор. «Золота людина» 

- отак просто його можна описа-

ти. Дійсно, завдяки Олександру 

Михайловичу гімназія здобула 

багато нового. Лише загляньте в 

наші кабінети! Ви одразу ж зро-

зумієте, який господар їх 

облаштував. Авжеж, щоб перелічити всі заслу-

ги нашого директора, не достатньо одного тво-

ру. Я хочу щиро подякувати Олександру Ми-

хайловичу за все, що він 

зробив для нас і нашої гімна-

зії. 

      Я знаю, що в май-

бутньому в цій гімназії 

«Ерудит» будуть навчатися й 

мої діти!    

  

       Чудовий учитель! 

Усі наші вчителі - яскраві 

особистості, але наша Ліна 

Анатоліївна – кращий викла-

дач. Адже не кожному випа-

дає можливість вчити мате-

матику при настільки спри-

ятливих умовах. Вивчаючи 

цей предмет за методом нашого класного 

керівника, ми досягли вражаючих результатів. 

У нас у класі панує атмосфера взаєморозумін-

ня та підтримки, ми завжди 

готові прийти на допомогу 

один одному. 

      Ліна Анатоліївна – наш 

куратор перший рік, але за 

декілька тижнів ми встигли 

її полюбити. Для нас вона 

стала найкращим другом на 

всі наступні  роки.  Ліна 

Анатоліївна завжди готова 

прийти на допомогу, зро-

зуміти в будь-якій ситуації. 

      Математика - це її по-

кликання. Багато учнів Ліни 

Анатоліївни стали перемо-

жцями олімпіад та вдало 

вступили до вузів. 

       Ми дуже вдячні цій прекрасній людині  

за те, що вона  є.  

             Абдулаєва Есміра, 7-Б клас 
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           Учитель - непроста та 

благородна професія. Учителі - 

це ті люди, які допомагають нам 

пізнавати світ день за днем. Во-

ни не тільки вчать нас матема-

тиці, літературі або фізиці, а й  

докладають зусиль, щоб ми бу-

ли дружніми, увічливими, ста-

ранними та розвивали свої здіб-

ності й таланти. Адже учитель є 

не тільки викладачем якогось 

предмету, він також вихователь 

для дітей та підлітків. 

Потрібно багато 

сил, 

терпіння та любові 

для того, щоб упоратися з цілим класом із два-

дцяти п’яти - тридцяти дітлахів. Особливо коли 

діти неслухняні та гамірні. А також учителеві 

потрібно зробити свій урок цікавим та зрозумі-

лим для всіх. 

        Кожен день у гімназії  неможливий без 

учителя. Кажуть, 

що для них спра-

вжнє свято - це 

бачити успіхи 

своїх учнів. А 

також усвідом-

лювати, що його  

зусилля допомо-

жуть дітям у май-

бутньому.  

        Нам завжди 

приємно бачити в 

гімназії колишніх 

випускників. Та 

можемо собі ли-

ше уявити, як ра-

діють учителі за 

їх-

ні жит-

тєві успіхи! Але ж вони приходять для того, 

щоб знову й знову   подякувати педагогам. Ці 

учні не забули своїх наставників, хоч і давно 

закінчили школу. І ми впевнені, що ми теж не 

забудемо! 

          Із повагою до всіх учителів учні 8-Б класу 



 

 

    Як це - бути вчителем  

Мене завжди приваблювала професія 

вчителя. Здавалося, що це так просто. 

Але, коли пішла до школи, то побачила, 

яка нелегка вчительська робота. Усі свої 

сили, знання і час віддають учителі 

нам, дбають про те, щоб ми стали осві-

ченими людьми. Мені здається, що 

справжній учитель — це людина, яка 

має не тільки глибокі знання, а ще й 

уміє спілкуватися з дітьми, виховує їх 

чесними, працьовитими, добрими. 

     Звісно, мені подобаються всі вчи-

телі, які викладають у мене. Це наш лю-

бий куратор Антипова Ірина Станісла-

вівна. А один із найулюбленіших учите-

лів – Світлана Ярославівна. Вона викла-

дає українську мову й літературу. Най-

більше мені подобається, коли вона по-

яснює новий матеріал. Наш клас завми-

рає, слухаючи її. У розмові Світлана 

Ярославівна жестикулює. Мені здаєть-

ся, що її руки продовжують розповідь, 

доповнюють, роблять її ще цікавішою.  

   Світлана Ярославівна є улюбленою 

вчителькою не 

тільки для ме-

не, але й для 

інших моїх од-

нокласників.  

     Антоніна 

Іванівна також 

учитель україн-

ської мови. Во-

на мені подоба-

ється тим, що непросто викладає пред-

мет, але й любить його. І цим зацікав-

лює нас до пізнання нових знань. Звіс-

но, Антоніна Іванівна справедливо оці-

нює учнів. І я дуже сильно хочу бути 

схожою на неї. 

      Також моїм улюбленим учителем 

є Валентина Юріївна. Вона викладає 

англійську мо-

ву. Цей учи-

тель цікаво 

проводить 

урок, доступно 

пояснює його 

зміст  усім уч-

ням. А також 

мені вона по-

добається тим, 

що має вира-

жене почуття гумору, але іноді вона бу-

ває суворою.  

У нашому класі працюють справжні 

педагоги. 

            Полухіна Анастасія, 6 клас 
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       Найкращий учитель  

Професія вчителя – дуже важка та 

відповідальна. Адже в його руках май-

бутнє нашої держави. Як це благородно 

– давати іншим знання, бути порадником 

і взірцем. Звичайно, далеко не кожний 

може стати справжнім учителем. Для 

цього потрібно багато працювати, займа-

тися самоосвітою, щоб уроки стали ціка-

вими і корисними. Праця вчителя склад-

на: перевірка зошитів, підготовка до 

уроків – усе це забирає багато часу та 

сил. Крім того робота з недбайливими 

учнями, які не хочуть учитися. А сам 

урок! Учителю треба перевірити наші 

знання, пояснити новий матеріал, та ще 

й дисципліну підтримувати.     

     Я вважаю, що кожен учитель 

гідний любові й поваги. Мені дуже подо-

баються всі учителі, які в мене виклада-

ють, але найбільше – учитель українсь-

кої мови і літератури Яворська Світлана 

Ярославівна. Вона дуже добрий, розум-

ний, справедливий та гарний вчитель., 

яка вчить нас любити рідну мову. 

Наш народ вправі пишатися своєю мо-

вою, яка всім світом визнана однією з 

наймелодійніших мов. Недаремно наші 

поети називали її солов’їною 

і калиновою, недаремно вва-

жали, що кожне її слово – то 

перлина. Крім того українсь-

ка мова – це одна з найбагат-

ших мов світу. Вона ж одна з 

найрозвиненіших мов.    

      Мого вчителя з українсь-

кої мови та літератури звуть 

Яворська Світлана  Яро-

славівна.              

         Проніна Єва, 6 клас 

РІДНІ ВЧИТЕЛІ 
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Дорогі наші вчителі! 

Прийміть найщиріші вітання від учнів та 

батьків 7-А класу з Днем учителя!!! 

Шановний  

Олександре Михайловичу! 

Ваша багаторічна наполег-

лива праця внесла вагомий 

внесок у розвиток нашої 

гімназії. Від усього серця 

бажаємо Вам міцного здо-

ров’я та щастя! Нехай здій-

сняються всі ваші найзапо-

вітніші мрії!!! 

Алло Анатоліївно!  

Алло Аркадіївно!  

Валентино Василівно! 

 Лідіє Федорівно! Маріє 

Леонтіївно! 

          Ви є творчі, порядні, 

сумлінні та доброзичливі, 

відповідальні та вимогливі 

до себе і до тих, кого Ви 

навчаєте! 

          Нехай на довгих сте-

жинах життєвої ниви су-

проводжують Вас віра і на-

снага, надія і людська пова-

га!!! 

 Світлано Вікторівно!  

Ірино Олександрівно!  

Тамаро Григорівно!   

Наталіє Вікторівно!  

Тетяно Володимирівно! 

         Бажаємо, щоб праця 

наповнювалася гордістю і 

величчю, приносила ви-

знання та вдячність!!! 

Яніно Юріївно!  

Валентино Юріївно!  

Марино Костянтинівно!  

Ольго В’ячеславівно! 

Хай гарно працюється, уміло живеться, 

Усе можеться, уміється та вдається! 

Здоров’я міцного й щастя без краю, 

Усього найкращого ми Вам бажаємо!!! 

Наталіє Володимирівно!  

Тетяно Араїківно! Іване Григоровичу!  

Валентино Вікторівно! 

    Нехай формула успіху «Жити, 

працювати, творити добро!»  завжди допо-

магає Вам у досягненні мети!!! 

Ларисо Олексіївно! 

    Щиро дякуємо Вам за той час, що Ви 

проводите з нашим класом! Спасибі Вам за 

мудрість та знання, за доброту, турботу та 

розуміння!!!  Удачі та творчого неспокою, 

міцного здоров’я та здійснення мрій та за-

думів!!! 

Ірино Станіславівно!  

Юліє Борисівно!  

Олександре Михайловичу!  

Тетяно Володимирівно!  

Ольго Вікторівно! 

Хай кожен день ясніє небом чистим, 

Світанки сяють , скупані в росі, 

У серці радість розквіта іскриста, 

І мрії хай збуваються усі! 

                      ЗІ СВЯТОМ!!! 

РІДНІ ВЧИТЕЛІ 
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Зі святом Дня вчителя 
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My summer holidays in Germany 

 Last summer I had really an interesting jour-

ney. After I had passed my exams I went to Ger-

many. It wasn’t quite a  long trip, but as I was 

flying at night I was much tired. The first day 

there was a 

little bit 

nerve-

racking, because I had 

to write a small test in 

order our teachers 

could divide us into 

different groups. After 

this not much pleasant 

deal all the students 

played different active 

games, which we played every day further. The 

lessons were exciting and full of joy. And after 

these ‘summer lessons’ we had a choice between 

sport activities and walks to the city. But I have 

visited not only one course. I was there in 

two cities: Wei-

mar and Frei-

burg. So it was a double pleasure for me. During 

these courses I met a lot of really good friends 

and I think I will remember them for a long time. 

    So if you also want to im-

prove your German and meet a 

lot of interesting people I advise 

you to go to Germany. I know 

you won’t be disappointed! 

     Karavan Kate, Form 10 

            My holidays in England 

This summer was full of new experience for 

me. I had one progress month which I spent in 

England. The school where I’ve been to is just 2 

years old. Actually I’ve never been to such a col-

lege. I had 4 lessons every day, every of which 

was 90 minutes and then a sport lesson lasting 

90 minutes as well and time for doing home-

work. I had to study biology and chemistry in 

English, but that’s what I wanted: to improve my 

science English.  Obviously, I liked these 2 sub-

jects, because every lesson we did experiments 

with lab burners and different elements. In Eng-

land there is all about 

safety that’s why we 

wore goggles and a 

safety coat if it was 

necessary. I worked with mi-

croscope and I saw extremely 

huge amount of things. I saw 

my own cell from the cheek 

and a trochee cell and a leaf 

cell.  Also, I liked my drama 

lessons where I laughed a lot. We had lots of 

group work and one of it was to build a bike 

with our bodies. At the end of the course we had 

a performance “Greece”. “Greece” is a quite fa-

mous old musical about summer love. I had one 

of main roles in it.  

    I’ve been to many different cities. Ports-

mouth - tеhere I visited two old ships: Victoria 

and Mary Rose and one of the highest towers in 

England - spinnaker tower.  

    In Oxford I was in a building where Harry 

Potter had been filming. I bought sweets which 

Harry and Germiona ate in the first film; 

they had a big 

amount of flavors. I 

tried grass and soap and marsh-

mallow, some were disgusting, 

but some were with so pretty 

taste. I had a few fun moments 

at the weekends: a water party 

and a marshmallow evening.    

 Victoria Streshenets, Form 10  

Відпочинок та навчання в Німеччині 

Відпочинок та навчання в Англії 



 

 

    The life of a common pupil doesn’t 

consist of a constant study. Every school 

offers a wide range of school activities. As 

a rule, their main goal is training or edu-

cating while entertaining. Thus, 

our pupils can sing in the choir, 

dance, participate in the drama 

club, and go in for different sports. 

We visit different workshops, 

where we are taught useful skills 

like knitting, embroidering or fixing dif-

ferent appliances. All of these activities 

are very useful because they help to devel-

op pupils’ skills and talents, reveal their 

aptitude and can even influence the choice 

of future occupation. 

     As for me, I have dancing lessons af-

ter classes. I dance and enjoy the music in 

the choir. Twice a week I play tennis at the 

special sports school. I think we should 

develop our body and mind. 

        Some years ago our form won 

the most important competition in 

our school – “The project of the 

year”. Until the 6 months we col-

lected the money for ill children 

ourselves. This charity project enlightened 

us how many helpless people there are in 

the word  and all of them need your hand 

aid. 

      Nastya Tsilyk, Form 10 
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    My name is Dmytro. I have 

been studying in this gymnasium 

for 4 years already. Everything was alright 

until now,and I think it’s going to be still 

alright . There are plenty of good teachers. 

They are very clever and nice. Every les-

son is special , all teachers are VERY pro-

fessional . The material on each lesson is 

clearly understandable. Sometimes there 

are a lot of homework , and you should do 

that , but don’t worry , all is going to be 

alright ,if you ,at least, try to do that. Also 

every year there are some trips with your 

class. Even one or twice a year your class 

can make abroad trips. The-

se trips are little adventures and they are 

awesome. This school is also special be-

cause of science works . You have to do 

them every year. You choose the theme and 

find information and do your project. At 

the end of a school year you’ll show your 

work. I think this school is for those pupils, 

who want to be 

clever. I’m happy 

to study here. 

Dmytro  

Kyrychenko,  

Form 8-A 

Шкільне життя, друзі,  

рідні вчителі та плани на майбутнє 
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The Best Class Family! 

The season of summer holidays and schools 

being out is coming to an end. The school bells 

will be ringing and the buses running. Teachers' 

rooms are decorated, welcoming students into the 

halls of learning. 

My class family is experiencing some pretty 

big transitions. This year is the last year for us at 

our gymnasium! How did we grow so fast?  

We were born in Erudite 

On a September morning... 

 And it was in 2009! We were taken to 

“Erudite” by our parents. Everyone was looking 

forward to studying here. Everything was new and 

very captivating to us. Six years passed! Our little 

girls changed into charming young ladies, our 

boys  became strong and courageous! Our teach-

ers remain 

so clever 

and dear to 

us! 

It’s 

clear child-

hood has 

gone and a 

new stage of our life is calling us in a tempting 

way. We are ready to accept the 

challenge and hope our gymnasi-

um will be proud  of us! 

    We believe in success 

     Of a family, 

      We’ve believed in the best 

       Class family! 

Mykhailo Kozemko Form 11 

Gymnasium “Erudite”  

is our common home 

        Going to school, I often think over the 

question:  «Why is school called the second home? 

And how is it different from home”? 

         At school as at home we are loved, we are 

learnt many important things, we are taught to 

make our own important decisions, we are treated 

us as individuals,   and as may be said: “are being 

invested in us the whole soul”.  We can see if to be 

attentive, that we spend in school about as much 

time at home. But more important, some pupils 

spend their time at school with pleasure, and some 

with sadness.   I don’t know what about others, but      

I go to learn with pleasure.   

Why?  I don’t learn in trial 

school, but I find myself the 

magic land of knowledge   - 

«Erudite» every day.. 

       And that's chemistry les-

son: Ivan Grigorovich,   as a 

true alchemist conjure flasks.  

A break passed and history les-

son has begun.   And now we are racing through 

the darkness of time.   Break is again.   And now 

we put on camouflage,   take a gun and go to the 

Amazon jungles. We have an experienced guide  -  

Larisa Alekseevna.  At the very same time we are 

in London with Oksana Aleksanrovna.  We get 

down in the subway and the output near Reichstag 

in Berlin.   Suddenly everything started to hap-

pen......  I put on suit and I'm praying: «Let it isn’t 

acid rain on Venus today, please!” 

       As the days passed so interesting, as you 

live in the same breath, I am sorry   only for one 

thing that we learn in school during only three 

years. 

I will grow up after many years; I 

will become a famous writer and I 

will always remember my school 

years,   and   my wise good teach-

ers.    I will dedicate a book to 

them, I will come to visit them, 

and say:  «Thank you! You are 

really architects of human souls!» 

            Ivan Kudin, Form 9 



 

 

         Gymnasium    “Erudite” can 

fairly be called ‘my second home’. 

What makes our school really spe-

cial and beloved by all the pupils 

is, first of all, friendly atmosphere. 

Everyone tries to be polite, tactful 

and tolerant with each other.  

          The life of an average pupil consists 

mainly of studying. Our school offers a wide 

range of different afterschool activities, extra 

lessons, etc. The pupils from graduating classes 

attend special lessons that prepare them for the 

final exams, which is not a benefit every school 

has.  

        The teaching staff of the school is splen-

did. Our teachers are very skillful specialists, 

who provide pupils with the necessary 

knowledge in different subjects really well. They 

are also very helpful and able to give us some 

useful advice whenever we need it.  

         Among the most outstanding features of 

our school are modern classrooms with up-to-

date equipment: DVD players, projectors, etc. 

Besides, we have a computer lab with the inter-

net access, which every pupil feels free to use. 

      Our gymnasium is a place that gives us eve-

rything we may need for studying and we, pu-

pils, are immensely thankful for this.  

                     Sasha Kedrovska,  Form 11  
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  There are some things that we remember all 

our life. Our school is one of them. When we 

pronounce the word “school” we don’t only 

mean the building, but the teachers staff, the 

class-mates and a lot of other things which are 

difficult to put into words. After leaving school 

we return to it many times, at least in our memo-

ries, especially at the time when our children 

begin their schooling. 

    Today we start the last page in our gymna-

sium life. Our last school holidays are over and 

each day will never repeat in our gymnasium 

life. We are ready to start a new stage. We have 

already received quite a big stock of knowledge 

and are eager to enrich it in a certain specializa-

tion. All of us are aware of impossibility to do an 

ill because there is our gymnasi-

um, dear teachers behind us.   

Olexander Zahrayevsky,  

Form 11 



 

 

      Промайнуло літо та нескінченні сонячні 

дні. Час повертатися до школи. Усі з дитинства 

знають, що навчальний рік починається 1 верес-

ня. Цього дня ми святкуємо День Знань. 

     А коли ж ідуть до школи учні інших 

країн? Щоб дізнатися про це, я звернулася до 

кількох моїх іноземних друзів. 

     В Америці навчання починається в різний 

час залежно від штату. У Північній Кароліні – 

25 серпня. Навчальний рік у коледжах цього 

штату починається 18 

серпня, але в зв’язку з 

цим Різдвяні канікули 

на тиждень довші. 

   У Китаї – під кінець лю-

того або на початку березня. 

Інтернет-ресурси повідомляють 

про те, що навчання в цій країні 

розпочинається 1 вересня, але 

це не зовсім так. Річ у тім, що цього дня почи-

нається другий семестр, а правильна дата – 

кінець зими. Невідомо, чому шкільний рік при-

падає саме на той час. Мій друг сказав, що це 

можливо тому, що весняні свята припадають на 

січень або лютий. 

 Щодо Іспанії, то в цій країни діти розпочи-

нають навчання з 1 вересня по 1 жовтня. Річ у 

тім, що тут початок навчального року тісно по-

в'язаний із закінченням збирання врожаю.  

Дата початку навчання в Японії – 6 квітня. Бо 

саме цього місяця починає квітнути сакура. 

     У цю пору також починають своє навчан-

ня діти Північної Кореї - 1 квітня. Ця дата пов'я-

зана з Днем народження колишнього Президен-

та КНДР Кім Ір Сена, який помер 1994 року. 

У Польщі, Італії й Німеччині шкільний рік 

бере свій початок 1 жовтня. 

     До речі, про День знань. Він ува-

жається Міжнарод-

ним святом, але в 

різних країнах цей 

день  називається по

-різному, а також відрізняється 

його святкування. У країнах ко-

лишнього СРСР відбуваються 

урочисті лінійки, а новий нав-

чальний рік стартує святковим 

уроком.  

        У Вірменії 1 вересня відзначається 

«День знань, писемності та літератури».  

         Канадські ж діти не йдуть до навчально-

го закладу, а святкують разом із батьками 

останні дні літа. Перший понеділок вересня на-

зивається Днем Праці — Labor Day — і вва-

жається офіційним закриттям літнього сезону. 

Заняття в школі починаються наступного дня - у 

перший вівторок вересня. 

                        Валерія Запольська,  8-Б клас 
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