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 Ерудиція та  

ерудована людина 

Еруди́ція (лат. Eruditio - ученість, 

пізнання) -  глибокі всебічні знання, ши-

рока поінформованість. 

ЕРУДИТ (лат. освічений, учений) - 

людина, що має глибокі різносторонні 

знання. 

 Начитаний, розумний, освічений, 

ерудований – так кажуть про лю-

дину, яка має великі 

знання. А як же ста-

ти ерудованою 

людиною? 

 По-перше, 

необхідно пере-

читати велику кількість 

найрізноманітнішої літератури (краще, 

звичайно, якщо це буде класика), а 

також отримувати інформацію з усіх 

можливих джерел. Це досить довгий 

процес, але без цього вам не стати 

всебічно розвиненою людиною. 

 По-друге, необ-

хідно не просто читати 

та слухати, а осмислю-

вати нову для вас ін-

формацію, бути в курсі 

останніх подій і тен-

денцій, а також відвіду-

вати музеї та виставки.  

По-третє, кожне 

незнайоме для вас слово (почуте або 

прочитане) записувати та шукати йому 

визначення. 

По-четверте, дивіться розвиваючі 

телепередачі. Частіше спілкуйтеся з ро-

зумними та цікавими людьми. 

І наостанок, щоб все-таки стати 

ерудованою людиною,  необхідно вико-

нувати всі рекомендації й не лінуватися. 

Дитина тільки тоді 

зможе стати осо-

бистістю, ко-

ли буде 

всебічно ро-

звинена. 

Творча осо-

бистість завжди во-

лодіє високим рівнем знань, має 

потяг до нового, оригінального. Творча 

діяльність є її життєвою потребою, 

а творчий стиль поведінки - 

найбільш характерний. 

Запам'ятайте! Україні потрібні ро-

зумні, ерудовані люди! 

    

 Перехейда Олександр 

Михайлович, директор 

гімназії “Ерудит”, учи-

тель – методист, відмін-

ник освіти України, кан-

дидат філософських наук 
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Дитина  як самоц-

віт: скільки не обертай йо-

го, а в ньому починають 

світитися все нові грані… 

            М.Наєнко 
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Дослідження Жана Піаже  

Навчання в середніх та старших кла-

сах пов'язане зі значними змінами й 

ускладненням змісту навчального мате-

ріалу, збільшенням його обсягу, що під-

вищує рівень вимог до учнів. В учнів по-

мітно підвищується інтерес до гімназії, 

оскільки навчання набуває безпосеред-

нього життєвого сенсу, пов'язаного з 

майбутнім. У цей період відбувається  

вдосконалення пам'яті, швидко розвива-

ються спеціальні здібності. Розвиток ди-

тини відбува-

ється в проце-

сі взаємодії з 

дорослим 

шляхом по-

вторення, ко-

піювання, на-

слідування, 

що призво-

дить до інте-

лектуального розвитку. 

Середовище, що оточує дитину, впли-

ває на створення образу світу. 

 У дослідженнях Жана Піаже і ство-

реної ним женевської психологічної шко-

ли показано якісну своєрідність дитячого 

мислення й простежено, як мислення ди-

тини поступово змінює свій характер 

протягом дитинства.  

Він зазначає фактори розвитку інте-

лекту. Трьома основними факторами, що 

впливають на розвиток інтелекту дити-

ни, є  дозрівання, досвід і дія соціально-

го оточення, зокрема навчання та вихо-

вання. 

    Періоди інтелектуального  

розвитку за Піаже  

Інтелектуальний розвиток дитини 

проходить ряд періодів, порядок прохо-

дження яких завжди залишається незмін-

ним. Ж. Піаже виділив чотири періоди 

інтелектуального розвитку дітей: 

 Період конкретних операцій, від 7 

років до 12 років. 

 Період  після 12 років. 

        Останній, вищий період інтелектуа-

льного розвитку - період дій. Підліток на-

буває можливість мислити так само, як 

доросла людина. 

 Характерна особливість цієї стадії - 

здатність мислити логічно, користую-

чись абстрактними поняттями. Підліток 

розглядає судження як гіпотези, робить 

висновки, а його мислення стає дедукти-

вним. 

             Ушакова Олеся, 7-Б клас 
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День учнівського  

самоврядування 

Інтерес до навчання – є своєрідним 

епіцентром активізації розвитку. Важ-

ливою проблемою сучасної школи є 

формування творчої активності учня. 

Розвиток творчих здібностей необхід-

но розпочинати з ранніх років, урахо-

вуючи наявні нахили дитини. Чим ра-

ніше починається розвиток здібностей, 

талантів, тим більше шансів на їх розк-

риття.  

У гімназії «Ерудит» пройшов тра-

диційний День учнівського самовряду-

вання - день розкриття своїх нахилів, 

набутих знань.  Керівництво гімназією 

очолила президент учнівського парла-

менту учениця 10 класу Стрешенець 

Вікторія. Допомагали Вікторії заступ-

ники: Мішина Олександра, Ощепкова 

Юлія, Підгорна Дарина, Кірик Діана. 

«Адміністрація» провела перевірку 

щоденників, контролювала чергування 

по гімназії. Старшокласники спробува-

ли свої сили в ролі кураторів та вчи-

телів. Вдалими виявилися уроки, про-

веднені Гордієнко Юлією, 

Цілик  Анастасією, Калініною Оле-

ною, Стегнієм Кирилом, Кухарською 

Анною. 

По закінченню уроків усі «учителі 

та адміністрація» зібралися на нараду, 

де були підведені підсумки. Гімнази-

сти поділилися враженнями щодо 

набутого життєвого досвіду. 

Смірнова Юлія, 7-Б клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Розумна людина 

Еволюція в різний час мала різні фа-

ктори. Спочатку це була здатність прис-

тосуватися до певних умов середовища, 

потім – фізична сила. У наш час - це ін-

телектуальний розвиток. 

Розум, кмітливість та винахідливість 

ведуть уперед науку, яка зараз активно 

розвивається. Без розумних людей не 

було б ні телефонів, ні комп’ютерів, ні 

навіть лампи накалювання! 

Також інтелект людини, яка працює 

з аналізом та обробкою інформації, має 

здатність підвищуватися. 

Одиницями вимірюван-

ня інтелекту є IQ. Існує ба-

гато тестів, за допомогою 

яких можна дізнатися свій 

власний рівень IQ. Серед-

нім      показником   є 100 

(у 50% людей), у інших – менше або бі-

льше 100 (власне 25% і 25%). 

        Люди з високим рівнем інтелек-

туального розвитку зберігають ясний 

розум до глибокої старості. Наприклад, 

Борис Патон у 95 років мав настільки 

гострий розум, якому позаздрять і моло-

ді хлопці та дівчата. 

        Морозова Анастасія, 7-Б клас 

       У чому наша ерудиція 

У наші дні  практично в кожної людини 

є змога вчитися та добувати знання. Є 

можливість знайти потрібну інформацію 

в один клік, проте не кожен використовує 

її в розвиваючих цілях. Чому б не скори-

статися Інтернетом і не знайти дійсно ко-

рисну інформацію? На-

приклад, як інтелектуа   

льно розвиватися? 

    Головними факторами 

є читання книг, позашкі-

льні заняття (наприклад, 

гра на гітарі), правиль-

ний розпорядок дня. Адже, якщо спати 

менше 7-8 годин, організм виснажується 

і понижується працездатність. Тим біль-

ше, на свіжу голову краще думається.  

Книгами ми розширюємо свій кругозір, 

пізнаємо багато нового, збагачуємо слов-

никовий запас. Вони є дуже важливим 

фактором. Добре читати як класику ми-

нулих віків, так і нові книги, наприклад, 

фантастику. Та й заняття спортом чи гра 

на музичних інструментах знач-

но розширює круг здібностей.  

Смиковська Катерина, 7-Б клас 
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Інтелектуальний  

розвиток за допомогою ігор 

Я вважаю, що розвиватися інтелекту-

ально можна навіть за допомогою ігор 

на телефоні. Окрім різних аркад як 

«Subway Surfers», у які, як думають до-

рослі, усі тільки й грають, стрімко на-

бирають популярність вікторини та роз-

виваючі ігри. Я хочу розказати про де-

які окремі ігри та типи. 

               Trivia Crack 

Гра на знання шкільних предметів. На 

сьогодні не перекладено українською 

тільки питання, тому залишається прак-

тикуватися в англійській. Лексика не 

дуже важка. 

Суть гри в тому, щоб набрати якомога 

більше відсотків. Ви крутите барабан, 

вам випадає тема або предмет, із якого 

буде питання, і ви обираєте правильну 

відповідь із декількох запропонованих. 

Змагаючися з реальними гравцями зі 

всього світу, ви можете також і перепи-

суватися з ними.  

          Ігри «4 фото -1 слово»  

     На сьогодні є багато ігор на цю те-

му. Правила доволі прості: потрібно ві-

дгадати слово, яке об’єднує чотири по-

дані фотографії. Деякі рівні змушують 

добре подумати над відповіддю.  

           Ігри «Правда чи Брехня» 

    У цих іграх назва говорить саме за 

себе.  Дається твердження, а мета грав-

ця - дати відповідь, яке воно: правдиве 

чи хибне. Діапазон питань може стосу-

ватися різних тем: шкільних предметів, 

мистецтва, відомих людей, кінематогра-

фу... 

              Еврика! – логічні задачі 

Доволі  тяжка, але цікава гра. Гравцю 

подають текст-загадку або таке собі 

«міні-діло», а його задача – дати відпо-

відь на питання 

за прочитаним. 

Нерідко дово-

диться задумати-

ся над розгад-

кою, бо загадки 

дійсно заплутані, 

але від цього ста-

ють ще цікавіши-

ми. 

Смиковська  

Катерина, 

 7-Б клас 



 

 

   Інтелектуальний розвиток – це сума 

знань і умінь або здатність ці самі знан-

ня засвоювати та вирішувати нестандар-

тні ситуації. Але в будь-якому випадку 

потрібно розуміти, що інтелектуальний 

розвиток не визначено заздалегідь: його 

можна прискорити, сповільнити або на-

віть зупинити на якомусь етапі (залежно 

від обставин). 

Спрямованість на майбутнє, постано-

вка задач профе-

сійного й особис-

тісного самовизна-

чення відбивається на всьому 

процесі психічного розвитку, 

включаючи й розвиток пізнава-

льних процесів. 

 Потрібно пам’ятати про те, що інте-

лектуальний розвиток проходить певні 

закономірні стадії: кожна попередня 

стадія готує наступні. Із виникненням 

нових форм мислення старі форми жод-

ним чином не зникають, а зберігаються 

та розвиваються. 

      Стадії - це ступені або рівні роз-

витку, які послідовно змінюються. На 

кожному рівні досягається відносно ста-

більна рівновага, яка потім знову пору-

шується. Процес розвитку інтелекту є 

зміною трьох великих періодів, протя-

гом яких відбувається становлення 

трьох основних інтелектуальних струк-

тур. 

      Спочатку формуються сенсомото-

рні структури - системи послідовно ви-

конуваних матеріальних дій. Потім ви-

никають  структури конкретних опера-

цій - системи дій, що виконуються в умі, 

але з опорою на зовнішні, наочні дані. 

Ще пізніше відбувається становлення 

формально-логічних операцій. 

      Інтелектуальний розвиток є пере-

ходом від нижчих ста-

дій до вищих. 

При цьому кожна 

попередня стадія готує на-

ступну, перебудовується на вищо-

му рівні . 

Сенсомоторний період охоплює пе-

рші два роки життя дитини. У дитини 

практично відсутня мова та уявлення, а 

поведінка будується на підставі коорди-

нації сприйняття й руху. 

       При народженні дитина має лише 

вроджені рефлекси, які здатні змінюва-

тися. Ця стадія називається стадією 

вправляння рефлексів. У результаті  фо-

рмуються перші навички. 

        На другій стадії дитина повер-

тає голову в бік подразника, стежить по-

глядом за предметом, що рухається, на-

магається схопити іграшку. Дитина по-

вторює одну й ту саму дію заради само-

го процесу. Дії підкріплюються власною 

активністю дитини, яка приносить їй за-

доволення. 
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 Вторинні кругові реакції з'явля-

ються на третій стадії, коли дитина зо-

середжена не на власній активності, а 

на змінах, викликаних її діями. Дії по-

вторюються заради продовження ціка-

вих вражень. 

Четверта стадія - початок практи-

чного інтелекту. Схеми дій, утворені на 

попередній стадії, об'є-

днуються в єдине ціле 

та використовуються 

для досягнення мети. 

Випадкові зміни дій 

дають неочікувані ефе-

кти - нові враження - 

дитина їх повторює та 

закріплює нову схему 

дій.  

Теоретичні круго-

ві реакції з'являються 

на п'ятій стадії: дити-

на спеціально змінює дії, щоб подиви-

тися, до яких результатів це приведе. 

Це стадія активного експериментуван-

ня. 

Шоста стадія характеризується 

інтеріоризацією 

схем дій. Якщо ди-

тина раніше здійс-

нювала різні зовніш-

ні дії, щоб досягти 

мети, пробувала, по-

милялася, то тепер 

вона вже може ком-

бінувати схеми дій в 

умі та раптово приходити до правиль-

ного рішення. 

Із 2 років життя починається пері-

од формування репрезентативного інте-

лекту та практичних операцій. Репрезе-

нтативний інтелект - мислення за допо-

могою уявлень. Це виявляється в фено-

менах Ж. Піаже. 

Етап конкретних опера-

цій пов'язаний зі здатніс-

тю до міркувань, дове-

дення, співвідношення 

різних точок зору. Логічні 

операції потребують опо-

ри на наочність, не мо-

жуть здійснюватися в гі-

потетичному плані (тому 

вони називаються конкре-

тними). До 11 років у ди-

тини складається підґрун-

тя для формування науко-

вих понять. 

          Вищий період інтелектуаль-

ного розвитку - період формальних 

операцій. Підліток звільняється від 

конкретної прив'язаності до об'єктів, 

даних у безпосередньо-

му сприйнятті, і набу-

ває можливості мисли-

ти так само, як дорослі. 

Він розглядає судження 

як гіпотези, з яких мож-

на вивести різноманітні 

судження. 

Сандуляк Артем, 7-Б клас 



 

 

Розвиток творчості 

Проблема творчого розвитку особис-

тості в сучасному світі стоїть гостро. За 

останні роки інтерес до проблеми твор-

чості значно зріс, а в умовах закладів 

нового типу він є особливо актуальним. 

Кожна дитина - особистість! Ось гас-

ло сьогодення. Велике значення має ро-

звиток творчості. Саме люди з творчим 

мисленням приносять у життя щось но-

ве. Такі люди найчастіше стають ліде-

рами. Творчість має вирішальне значен-

ня в розвитку здібностей людини, фор-

муванні її активної життєвої позиції. 

Головна мета розвитку особис-

тості - повна реалізація себе, сво-

їх здібностей і можливостей.   

Людяність… Людина… Ідеа-

льна людина…  Вимоги до навча-

льного процесу полягають не 

тільки в тому, щоб учні набули за-

гально предметних компетенцій, 

отримали систему наукових фак-

тів, готових істин і штам-

пів.  

Аспекти творчих ідей та 

знахідок гімназист розкри-

ває під час виконання твор-

чих робіт МАН. 

Із метою виявлення та 

підтримки обдарованої уч-

нівської молоді, залучення 

її до наукових досліджень 

та створення умов для са-

мореалізації творчої особистості в су-

часному суспільстві в гімназії відбувся 

конкурс-захист науково-дослідницьких 

робіт учнів – дійсних членів Малої ака-

демії наук України. У конкурсі-захисті 

взяли участь усі учні 9 -11 класів. 

Здатність креативно мислити, уміння 

зіставляти й аналізувати факти, аргуме-

нтовано захищати власну точку зору, 

учитися глибше занурюватися в бездон-

ну криницю мудрості та життєвого дос-

віду й допомагають розвивати особис-

тість гімназиста. 

         Баранов Антон, 7-Б клас 
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30 юних художників гімназії «Ерудит» 

демонстрували свої творчі здібності на 

олімпіаді з образотворчого мистецтва. 

Завдання олімпіади – натюрморт. 

Кращими були роботи Гонча-

ренко Роксолани, учениці 7-А класу, Хар-

лана Олега, учня 7-Б класу, Сверчкової 

Альони, Марцун Ірини, Яцишиної Єлиза-

вети, учениць 6 класу. 

ГІМНАЗІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ 
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Intellectual Development 

As for me I think that intellectual de-

velopment is an important part of people’s 

lives. Being a child, everyone is brought 

up by their parents. For example, I used to 

be involved in different 

activities such as drawing, 

making models, solving 

puzzles, etc.  

When I was 12 I 

started playing the guitar. 

It helped me to develop 

my inner world, enrich 

my knowledge about a lot 

of composers and music 

styles. Moreover, I studied 

the theory of music and I’m sure it greatly 

influenced my intellectual development in 

general. 

 Now I’m 16 years old and I’m keen 

on reading English books in the original. 

Firstly, it improves my 

English. Secondly, 

reading allows me to 

open various aspects of 

life.  

So, every person should 

take care of their intel-

lectual development to 

be clever and wise. 

Dmytro Olkhovyk,  

Form 10 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

IMPROVING YOURSELF  

     Each human begins improving his 

mind from his born and does it until 

death. There are a lot of ways of improv-

ing your brain. You can read books, I 

mean , you need to read books. It's more 

than just great for 

your brain, it's inter-

esting. 

     When you read 

them, you dive into 

the beautiful, hilarious 

and sometimes cruel 

world. Books aren't 

only one way to make 

yourself cleverer. As 

everyone knows, sport 

is that thing, which 

can improve not just your body, it makes 

stronger even your mind. 

      Do you like films? I know you do! 

So it's one more way to create yourself 

more cleverer. Sure, action films with lots 

of ex plosions and guns and shoots can't 

teach you math or 

history, but there are 

a  lot of historical 

and educational 

films. And it's inter-

esting to watch that 

kind of films. So you 

can improve yourself 

while doing exciting 

things.   

     Dima  Kyrychenko, 

Form 8-A 



 

 

            Self-improvement 

     Since long time ago the mankind 

has been aiming at self developing. Some-

one reads books of all kinds, others bump 

into a scientific sphere with hope to invent 

something useful and unique. The techno-

logical revolution bang happened at the 

end of the eighteenth century at the begin-

ning of the nineteenth one. The world was 

absolutely charged. Within the evolution 

of the planet human beings have also been 

changed. They have become more bright 

and intelligent. 

    Nowadays, well-educated people 

are well respected in the society. The mat-

ter is that not every educational institution 

is able to provide all the necessary 

knowledge and skills. Eventually, only 

in few situations person can get really 

necessary experience. As a consequence 

at present self-improvement has become 

very popular. Day by day, it is getting 

the major share in a daily life. Moreo-

ver, there are lots of ways to obtain 

needed information.  For example, via 

variety of books, different lectures and 

furthermore – the Internet. That is a 

pity, that not always people use every-

thing what they are given. 

   Talking about me, I expand my 

knowledge with the use of encyclopedi-

as and devise books, and doubtless the 

key source of any information for me is 

the Internet. Browsing its pages, everyone 

can easily find needed facts. 

     Frankly speaking, a lot of people, 

who have got some access to all of these 

sources, ignore them. 

  Obviously, a bigger part of them just 

doesn’t want to develop themselves, main-

ly due to their laziness and not willing to 

get improved. 

    To sum it up, I would like to recall a 

famous English proverb: “live and learn”, 

as following this idea, we are certainly to 

achieve significant outcome. 

   So we should improve ourselves at 

any moment in our lives. 

            Nastya Tsilyk, Form 10 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Софізми, парадокси 

  Процес пізнання людиною навколи-

шнього світу можна порівняти з радіс-

ним торжеством, бо кожна розкрита та-

ємниця зміцнює віру її в свої сили. Але 

на шляху переможної людської думки 

виникали величезні, здавалося б нездо-

ланні, перешкоди – задачі, перед якими 

були безсилі найвитонченіші міркуван-

ня. Учені боляче переживали такі нев-

дачі. Давньогрецький філософ Діодор 

Кронос (пом. бл. 307 р. до н. е.), не роз-

в'язавши однієї з найдавні-

ших логічних загадок – па-

радоксу Евбуліда, помер від 

розпачу, а другий філософ 

Філет Колосський, зазнав-

ши такої самої невдачі, по-

кінчив життя самогубством. 

  Давньогрецькі вчені на-

трапили на нерозв'язні зада-

чі і в математиці. Вони до-

кладали багато зусиль, щоб виявити 

механізми утворення таких загадок. Бу-

ло встановлено, що наші міркування 

також підпорядковані певним законам 

(законам логіки), порушення яких зне-

цінює результати, здобуті в таких мір-

куваннях. Нерозв'язність задач, з якими 

зустрілися Діодор Кронос та Філет Ко-

лосський, пояснюється, як правило, по-

рушенням законів логіки. Тому вже тоді 

гостро постало питання про систему 

«профілактичних заходів»  додержання 

певних правил міркувань з метою уни-

кнення логічних пасток. Напевне, пер-

ша в історії спроба проведення 

«логічної профілактики» для початків-

ців у математиці належить геніальному 

давньогрецькому математикові, автору 

славнозвісних    «Начал» –  Евкліду  

(IV ст. до н. е.). Він створив дивовиж-

ний збірник «Псевдарій», де вмістив 

різні помилкові міркування, до яких ча-

сто вдаються ті, хто починає вивчати 

математику. Отже, Евклід був автором 

першого з відомих досі збір-

ників математичних софіз-

мів та парадоксів. На жаль, 

цей твір патріарха математи-

ки не дійшов до нас. Зате 

вимогливість Евкліда до 

строгості й культури мірку-

вань знайшла численних по-

слідовників, які зібрали й 

опублікували велику колек-

цію математичних софізмів і парадок-

сів 

  ПАРАДОКС (грецьке paradoxos – 

дивний, несподіваний) – несподівані 

явища або висловлювання, які формою 

або змістом суперечать нашим знанням 

і уявленням. У парадоксах можуть ви-

словлюватися істинні думки, які дуже 

розходяться з нашими уявленнями або 

форма висловлювання яких несподіва-

на. Здебільшого в парадоксах вислов-

люють неправильні твердження в зов-



 

 

         СОФІЗМ  (від грецького soph-

istes – той, хто вміє мудрувати, дотепно 

вигадувати) – логічно недостатній умо-

вивід, у якому хибні посилки видають-

ся за істинні або робиться висновок з 

порушенням законів логики. 

Задачі-софізми 

              Підступний заповіт 

Французька графиня Елізабет-

Анжеліка де Боутвіль овдовіла в 20 ро-

ків. Її люблячий чоловік, губернатор 

Сенліса, залишив такий заповіт: за пер-

ший рік після його смерті вдові має ви-

плачуватися 1 золота монета, а якщо 

вона не вийде знову заміж, кожного на-

ступного року вона має одержувати 

вдвічі більше, ніж попереднього. Гра-

финя прожила ще 69 років і не вийшла 

знову заміж. На яку суму грошей вона 

отримала право? 

Куди поділася 1 копійка?  

(Із задач Л. М. Толстого) 

Дві селянки продавали яблука, кожна 

по З0 штук. Перша продавала за 1 ко-

пійку 2 штуки, а друга за 1 копійку –3 

штуки. Перша вторгувала 15 копійок, 

друга – 10 ко-

пійок. Якось 

друга селянка 

не змогла піти 

на базар і поп-

росила першу 

продавати її 

яблука. Та про-

давала 5 яблук за 2 копійки, оскільки 

вона за 1 копійку продавала свої 2 яблу-

ка, а її сусідка – за 1 копійку 3 яблука. 

У першої селянки було тепер 60 яб-

лук. Вона зробила 12 купок по 5 яблук, 

продала кожну за 2 копійки та була зди-

вована,  що вторгувала не 25, а тільки 

24копійки. Куди поділася 1 копійка? 

Де ще один франк?  

Увечері до готелю французького міс-

та приїхали три туристи. Господар по-

відомив, що нічліг буде коштувати кож-

ному 10 франків. Але коли гості розра-

хувалися й розмістилися в кімнатах, го-

сподар вирішив, що йому буде досить 

25 франків і доручив посильному пове-

рнути туристам 5 франків. Посильний, 

не знаючи, як розділити 5 франків між 

трьома туристами, вирішив для просто-

ти обчислень залишити собі 2 монети, а 

туристам повернув по одній монеті, і 

всі були задоволені. 

Потім він підвів підсумок і був здиво-

ваний, бо вийшло ось що: гості запла-

тили разом 9*3=27 франків, два франки 

посильний залишив собі. Отже, усього 

від подорожніх одер-

жали 27 + 2=29 фран-

ків. Але ж господар 

одержав спочатку 30 

франків? Куди ж подів-

ся 1 франк? 

 Хитрич Тетяна Араїківна,  

      учитель математики  

ЕРУДОВАНОМУ ГІМНАЗИСТУ 
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         Символ України 

Коли виходжу я із хати, 

відчуваю аромат п'янкий, 

спочатку не розумію, що це, 

а потім бачу —  

калина це цвіте. 

Пошелестить вона листками -  

роздасться шум в моїм дворі, 

кетяги червонії малі,  

приносять користі багато: 

завжди людей лікують, 

а головне, що кущик цей -  

окраса рідної країни -  

а саме неньки України. 

 

"Без верби та калини нема України!" 

Із давніх-давен наш народ опоетизував 

цей кущ, оспівав у піснях, зробив його 

символом України. Узимку червоні ке-

тяги калини були прикрасою кожного 

садка, його гордістю, можливо, за це її 

ще називали в народі "гордовиною".  

Калину запікали у хліб, що його бра-

ли з собою в далеку мандрівку. Калина, 

її образ постійно зустрічається в піснях, 

казках, легендах, прислів'ях. "Калинове 

диво", "калинова 

сопілка", 

"калиновий 

міст", "калинова 

колиска"...  

    Звідки взя-

лася калина? Із 

чим пов'язана 

така її популярність у народі, така по-

шана до неї, такі давні образи та симво-

ли в народній традиції?  

     Щодо походження калинового ку-

ща є різні легенди. Цікаво, що пов'язані 

вони з історіями про ворожі напади на 

Україну, татарський полон. Легенда, за-

писана на Поділлі, розповідає, що виро-

сли калинові кущі на тому місці, де за-

гинули в болоті дівчата, які завели туди 

напасників, рятуючи рідне село: 

      "Побачило це сонце й послало на 

землю своїх синів – ясні промені, що 

підняли з трясовини дівчат і оживили 

їх. Із дівочих кіс стали корені, із яких 

виросли кущі, що потягнулися до сон-

ця. Тоді сонце послало своїх дочок – 

зірки ясні, а ті принесли красу – розче-

сали кущики, викроїли листочки й за-

в'язали у віночки китиці білих квітів. 

Рідна земля, за яку загинули дівчата, 

дала силу та ріст кущам. Та високими 

вони не виросли, а гнучкими, бо, звіс-

но, – це дівчата. Зате коренастими й не-

похитними у вдачі своїй, по-дівоцьки 

ніжними. Послало сонце хмаринку, а 

вона напоїла кущі теплим 

дощем, умила їх від бруду. 

Запросило сонце сюди й 

вітер, який приніс кущам 

пісню чарівної дудки... Від 

болотяного калу назвали ті 

кущі калиною…” 

     Вакарчук Юрій, 5 клас 
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                *** 

Сину,  рідний мій, 

Ми як дві краплі схожі з тобою! 

Ти є дитина моїх мрій, 

Я небо прихилю над го-

ловою. 

 

У вересні ми наро-

дились,  

У спорті ми займаємо місця. 

Коли родився, ми молились, 

І дуже схожі в нас серця! 

 

Коли маленький був, 

Пісні співали,  

Щоб ріс у батьківськім теплі. 

Серця та душу ми вкладали, 

Ти найрідніший на землі! 

Ще трохи й підростеш ти, любий, 

І вирушиш в дорогу само-

стійного життя. 

Я поруч буду йти з тобою,  

Щоб правильні займав 

місця! 

Ми народились в Україні. 

Люби державу, як і я, 

Ми всі живемо в цій країні, 

Це є моя й твоя земля. 

Москаленко Владислав Леонідович,         

батько учня 5 класу 

 

                    Калина  

Я бачу розкішну калину, 

Яка стоїть біля високого тину. 

У неї грона запашні - 

Зібрались зернятка до купи 

                                      рясні 

Їх дуже люблять снігурі. 

Я чую шелест цієї краси, 

Який лине наприкінці вес-

ни. 

Це вітер з калиною  

                                 розмовляє, 

Білявий цвіт її він колихає… 

       Москаленко Марк, 5 клас 

Батько  

до сина 



 

 

     Вияви ерудицію, дай відповіді на питання даного сканворда. 

Будь уважним - кожен малюнок пердбачає питання, яке потребує 

відповіді в клітинках відповідної нумерації. 
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