
 

 

 

 Привітання зі 

святом 

 Із Різдвом Хрис-

товим 

 День Святого 

Миколая 

 Як українці зу-

стрічали Новий 

рік 

 Я подорожувала 

Фінляндією 

 Мандрівка в зи-

мову казку 

 Новий рік у Ні-

меччині 

 Як ми святкуємо 

Різдво 

 Зимові канікули 

у Львові 

 Зимові канікули 

у Великобританії 

 Веселі та цікаві 

факти про Новий 

рік 

 Зимові візерунки 

 Зима 

 Розгадай крос-

ворд 

У пору цю, коли падає сніг 

І морози чимдуж припікають, 

Знов на землю спішить Новий Рік – 

З ним сердечно усіх Вас вітаю! 

Зичу сонця та світлих надій, 

Миру й втіхи на кожному кроці, 

Також – здійснення планів і мрій 

У прийдешньому Новому Році!!! 

   Із повагою директор                          

гімназії“ Ерудит”  

Перехейда Олександр Михайлович 

     

Випуск №5 (85) січень 2015 року 



 

 

2                                                                       №5(85)  січень 2015 

ЧАРІВНЕ З НАМИ  

Ось і прийшло до нас  чарівне свя-

то – Різдво Христове, одне з найкра-

щих, добрих і світлих  свят! Найулю-

бленіше свято дорослих і дітей! 

  Свято, коли  зима перетворюється 

з суворої морозної дами в білосніжну, 

м'яку красуню, щедро вкриваючи все 

навколо мереживним сніговим прос-

тирадлом!  

           Колядки, вертепи, подарунки, 

зустрічі з друзями, щирі вітання – усе це 

Різдво!  

            Різдво – свято доброти й ми-

лосердя. 

Усі знають казку про Лускунчика, 

якому випав шанс усе змінити якраз на-

передодні Різдва. 

 А що допомогло йому? Щира любов! 

То ж  нехай у наших серцях завжди буде 

любов, щоб рятувати інших і самим ста-

вати кращими! Прийміть мої вітання та 

побажання щастя, любові та МИРУ! 

 Із Різдвом Христовим! 

            Новицька Анастасія, 9 клас 
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День Святого  

Миколая  

Ще здавна існувало повір’я: якщо в 

ніч на Св. Миколая загадати бажання, 

але воно    повинно бути добрим та бла-

гочестивим, то Святий його обов’язко-

во виконає.  

Святий Миколай відвідує наші бу-

динки, щоб люди повірили в чарівну 

казку. Адже, повіривши в казку, ми ста-

ємо добрішими, милосерднішими. І 

сьогодні, 19 грудня, у день цього  прек-

расного свята, дозвольте побажати вам 

багато-багато щастя, душевного тепла, 

удачі й радості, а найголовніше - Миру.   

 Нехай Святий 

Миколай за помахом 

чарівної палички 

виконає всі ваші ба-

жання. Нехай усі до-

брі наміри перетво-

ряться на дійсність. 

Помоліться Святому 

Миколаю, і він подарує вам здоров'я, 

достаток і благополуччя. Вірте в диво 

та робіть його самі. Живіть чесно, пра-

вильно, забудьте всі образи, робіть лю-

дям добро, і воно повернеться до вас 

сторицею. 

                    Черненко Вероніка, 6 клас 

 

ЧАРІВНЕ З НАМИ 
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ЧАРІВНЕ З НАМИ 

Як українці  

зустрічали Новий рік 

  Із-поміж багатьох сучасних свят 

Новий рік є найулюбленішим. Мож-

ливо, тому що обіцяє зустріч із чи-

мось таємничим, дає надію, що 

прийдешній час буде кращим, ніж 

минулий. У світогляді наших предків 

Новий рік як межа, що відокремлює 

старе від нового, умираюче від ще не 

народженого, вважався своєрідним пор-

талом у майбутнє. Від поведінки люди-

ни напере-

додні свя-

та, її слів 

та мораль-

ності вчи-

нків, від 

обрядових 

дій залежало життя в наступному році.      

    Новий рік наші предки зустрічали 

в гарно прибраній оселі, із ялинкою чи 

дідухом у залежності від статків госпо-

дарів. Новий час, що мав наступити 

після свята, творився за участі са-

мих людей, адже від їх поведінки 

в минулому році залежала доля 

майбутнього. До свята готували 

не лише страви та напої, але й ду-

шу та тіло – молитвою та сорока-

денним постом. Вечір напере-

додні Нового року мав назву 

«щедрий», «багатий». М’ясо та 

ковбаси, холодець і тушкована ка-

пуста, печеня, смажена риба, налисники 

– чого тільки не було на святковому 

столі. Обов’язково  цього вечора, окрім 

куті, готували пироги. Господар дому 

ховався за мискою з пирогами та бажав, 

щоб і наступного року родина мала таку 

саму гору пирогів.    Православна церк-

ва шанує в передвечір Нового року свя-

ту Меланію Римлянку, а 1 січня за ста-

рим стилем – пам’ять святого Василія 

Великого. За іменами святих ці дні от-

римали назву «Маланки» та «Василя». 

На Бойківщині до свята навіть випікали 

спеціальні хліби – «Василі».  
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    Від хати до хати хо-

дили щедрувальники 

(колись це були гурти до-

рослих чоловіків), вони 

обходити з піснями село 

та громадські посіви – на 

добрий урожай. Щоб ро-

дила нива, проводили по 

ній, ще засніженій, сим-

волічну борозну й засіва-

ли зерном.  

У перший день Ново-

го року засівали та в кож-

ній хаті. Популярними 

були народні новорічні 

вистави «Коза» та «Маланка», участь у 

яких брали переважно чоловіки. Козу – 

тварину, що вважалася символом пло-

дючості, зображав парубок у вивернуто-

му кожусі з дерев'яним макетом голови 

тварини. У виставі були також присутні: 

Дід, Баба, Лікар, Солдат, Єврей, Циган, 

Турок, Гончар та інші 

персонажі, які 

розігрували жанрові 

сценки. Роль Маланки – 

недоладної господині, 

котра не вміє нічого ро-

бити, так само вико-

нував парубок, перео-

дягнений у жіночий 

одяг.  

Перший день Ново-

го року вважався спри-

ятливим для початку важливих справ, 

надавали також значення тому, хто пер-

шим увійде до хати. Вважалося, що пер-

шим має зайти чоловік, такий звичай 

мав назву «полазник». 

              Рясненко Катерина, 11 клас 



 

 

Я подорожувала  

  Фінляндією  

Місто ЛЕВІ! Я там 

була вже 6 разів! Але 

враження незабутні та 

неймовірні! Ти себе уя-

вляєш як у чарівній зи-

мовій казці!  

Ялинки всі засніжені, 

дуже-дуже багато снігу, 

майже на мій зріст!  

Я каталася на лижах 

на чорних, червоних та 

перехідних жовтих і си-

ніх трасах! Словами це 

передати не можливо  -  

треба там побувати, щоб відчути цей за-

хват та цю красу! Я б хотіла повертати-

ся туди знову та знову! 

    Це місто - справжнє 

диво. Коли ти ще тільки 

просинаєшся, а зразу ж 

бачиш за кілька метрів 

від відвікна справжню 

білочку або оленя! 

      Тільки там буває 6 

годин ночі, 6 годин дня 

та 5 хвилин ранку з со-

нечком!  

       Я бажаю всім там 

побувати та відвідати 

всі-всі екскурсії!!! 

         Кузьма Анна, 5 клас 
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Мандрівка в зимову казку 

Я дуже люблю зимові канікули. Хоч вони 

й значно коротші за літні, зате завжди прохо-

дять весело та яскраво. Усе тому, що на зимо-

ві канікули припадають мої улюблені свята – 

Новий рік та Різдво. Протягом  трьох тижнів 

відпочинку панує святкова атмосфера. 

Зазвичай моя родина проводить  канікули 

на зимових курортах разом із друзями, і ці  не 

стали винятком, адже це завжди шанс потра-

пити до снігової казки. 

І ми не прогадали! Купа вражень, емоцій 

та приємних спогадів! 

Це наша традиція  – проводити зимові 

канікули на гірськоли-

жному курорті, пока-

татися на лижах, поба-

чити на власні очі кра-

су гір узимку. 

Зимові канікули 

дають змогу перепо-

чити від навчання, по-

спілкуватися з близь-

кими та присвятити 

час улюбленим занят-

тям. Узимку, коли на-

дворі морозно, я люб-

лю посидіти з книгою 

біля вікна та послуха-

ти музику. А коли ви-

падає сніг - він мене 

манить  гуляти на вулицю. Усе навколо біле, 

здається, що ти потрапив у якийсь інший ви-

мір. Так гарно навкруги! Можна покататися 

на ковзанках чи злетіти на санках із гірки, або 

навіть пограти в сніжки та зробити снігову 

бабу. Це завжди весело для всіх: і дітей, і до-

рослих. 

Зимові канікули – чудова 

пора. Шкода, що вони 

швидко закінчуються, і ми 

знову маємо повертатися 

до школи. Яскраві вражен-

ня від добре проведеного 

часу допомагають у нелег-

кій справі навчання.  

Враження від подорожі 

мальовничим гірським 

краєм залишиться в моїй 

пам’яті назавжди. 

І свою мандрівку мені б 

хотілося закінчити такими 

рядками: 

Давай поїдем разом в Буковель,  

Де шапки гір в польоті, наче хмари, 

 Де сосни нам нашепчуть свої чари, 

 Краси та свіжості відвідаєм коктейль.. 

          Кривошея Анастасія, 5 клас 



 

 

Winterfeste und Bräuche  

in Deutschland 

    Feste muss man 

feiern können. Es 

ist sehr wichtig, 

lustig und inter-

essant, Feiertage 

zu verbringen. 

Sonst besteht das Leben ausschließlich aus 

dem Alltag, ist farblos und bringt wenig 

Freude mit sich. 

     In Deutschland, wie in aller Welt 

gibt es traditionelle Winterfeste. Sehr be-

liebt sind Weihnachten, Silvester und Ni-

kolaustag. In Deutschland feiert man das 

Neujahr oder den Silvester wie wir am 31. 

Dezember um zwölf Uhr nachts. Es ist ein 

lustiges Fest. Man spielt, tanzt und singt. 

Man isst an diesem Tag köstliche deutsche 

Spezialitäten wie z.B. Schweinefleisch, 

Fisch oder Gänsefleisch. Aber den Tan-

nenbaum schmückt man am 24. Dezember 

zu Weihnachten.  

     Weihnachten sind ein großes und 

lustiges Fest in Deutschland. Vier 

Sonntage vor Weihnachten heißen Ad-

ventssonntage (und die Zeit vom 1. bis 24. 

Dezember heißt Adventszeit). Alle machen 

einen Kranz aus Tannenzweigen mit vier 

Kerzen (d.h. Adventskranz). Am 24. 

Dezember ist der Heiligabend. Alle 

Menschen zünden die Kerzen an und sing-

en Weihnachtslieder. Der Weihnachtsmann 

kommt mit einem großen Sack und bringt 

allen Geschenke. In allen Familien feiert 

man dieses Winterfest.  
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Die Frauen backen viele gute Sachen 

(Plätzchen, Christstollen, Spekulatius). Un-

ter dem Tannenbaum oder auf einem Tisch 

liegen Geschenke für groß und klein.  

Sehr interessant ist in Deutschland auch 

der Nikolaustag. Die großen und kleinen 

Kinder freuen sich am 6. Dezember über 

den Nikolausstiefel. Dieser Tag bringt den 

Jungen und Mädchen viel Freude. Am 

Vorabend des Nikolaustages stellen die 

Kinder ihre Stiefel vor die Tür und gehen 

ins Bett. In der Nacht kommt Nikolaus und 

steckt in die Stiefel Geschenke. Das sind 

Süßigkeiten, Nüsse, Kuchen, Äpfel. Im Ni-

kolausstiefel finden die Kinder auch kleine 

Puppen, Kugelschreiber, schöne bunte Ab-

zeichen u. a. Das ist eine alte und schöne 

Tradition, die bei den Kindern sehr beliebt 

ist. 

Дундич Ольга Вікторівна,  

учитель німецької мови 

ЕРУДОВАНОМУ ГІМНАЗИСТУ 
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How do We Celebrate Christmas  

There are many traditional holidays in our 

country. I think the most important one is Christ-

mas. All Ukrainian people celebrate this holiday. 

We celebrate Christmas as the holiday of 

wealth, happiness and peace in our 

home. 

January, 6 is the Holy Evening 

and our family has the Holy Supper on this day. 

January, 7 is Christmas Day. It`s a family holiday. 

A lot of customs are connected with it. We clean 

the house before the Christmas Day. People be-

lieve that everything must be at its place on this 

day. Before the Holy Supper we visit the graves of 

the dead relatives. We prepare presents for all the 

family. When the first star appears in the sky, the 

family starts the supper. Traditionally mother 

cooks twelve lean dishes: borsch, varenyky, 

golubtsi, mushrooms, bread and pies. The most 

important dish is kutia. It is cooked with grain, 

dressed with sugar or honey, poppy seeds and 

nuts. After the sup-

per women and 

children sing koliad-

ky. 

I like this holi-

day because it has its 

special warm family 

atmosphere. 

     Olexandra Ked-

rovska, Form 11 

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ 

Out Last Weekend in Lviv  

My family and I spent out last weekend in 

Lviv, where we visited many of interest. The 

Lviv History Museum was one of the most 

memorable  places we saw. It’s one of the oldest 

and richest Ukrainian museums. It was founded 

in 1893. Its collection comprises more than 

320,000 artifacts connected with Ancient Ruth 

and Middle Ages in Galicia. 

The Museum’s major collections include 

works of art and  old coins, orders and medals, 

arms and weapons. No wonder that one building 

couldn’t house the col-

lection. The Muse-

ums building s in-

clude houses No 4, 6, 24 on 

Rynok Square.  The magnifi-

cent architecture of the 16-

18th century charms the visi-

tors even without the treas-

ures stored inside. And, 

when you start observing the 

Museum collections, you 

loose all sense of time. The numerous exhibi-

tions tell about the activities of Prince Danylo of 

Galicia.  

In my opinion, the most interesting items are 

exhibited in the Town Arsenal.  There one can 

see the collection of arms and weapons dated 

back to 13-20th centuries from more than 40 

countries. The “Winged Hussars” collection is 

the richest in the world.  

Another Museum’s attraction is the collection 

of the 18th century furniture, china, silver 

works, and clocks preserved and shown in the 

Royal Chambers (6 Rynok 

Square). 

The most I liked the 

handwritten “Khrystynopilsky 

Apostle” (the 12th century) and 

the Order of Andrey Pervozvanny. 

Looking back into my reflections 

of this trip, I think that we are very 

happy to live in the country so rich 

in history and culture.  

 Olexander Zahrayevsky, Form 11 



 

 

My Trip to Great Britain  

 As you know, last month I visited 

Great Britain with my Dad and I`d like to 

tell you about it. 

We visited many towns in the south of 

Great Britain. We travelled across Great 

Britain by coach, and all sightseeing trips 

were really interesting. But my dream was 

to London. At last it came true. I`ve heard 

much about this city and, when I saw it, I 

was very excited. 

London is an ancient city. It is more 

than twenty centuries old. Englishmen 

protect every piece of its history that sur-

vived till nowadays. 

There are four main parts in London: 

the City, Westminster, the East End and 

the West End. The East End isn`t interest-

ing to see, but it`s interesting to hear. 

Cockney, a special dialect of London na-

tives, is still used in that part of the city. 

The West End is the richest part of 

London. Fashionable boutiques, posh 

night clubs are situated there. 

The City is the oldest part of London. 

It is the business and financial centre of 

London. It`s very small: only one square 

mile in area. The clerks of some 

offices wear old-fashioned 

trench-coats and bowlers even 

nowadays. 

Westminster was th most inter-

esting for me. It is the central 

part of London. The very centre 

of London is Trafalgar Square 

with Nelson`s Column in the 

middle. 

I have also seen other impres-

sive architectural and historical 

memorials. Among them: St. 

Paul`s Cathedral, Buckingham 

Palace, Whitehall, and Tower. 

Though we were very tired of 

travelling by coach, the impres-

sions and memories were worth 

of all inconveniences of the trip. 

Mykhailo Kozemko, Form 11 

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ 
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У СВІТІ ЦІКАВОГО 

Веселі та цікаві  

факти про Новий рік  

Як Ви думаєте, що сучасні діти най-

частіше просять у листах до Діда Мо-

роза ? Правильно — комп’ютер! 

 Традиція  облаштування ялинки в 

наших будинках  прийшла до нас 150 

років тому.   

 У  Діда Мороза  теж є День народження 

— 18 листопада, ця дата пов’язана з 

настанням холодів на його батьків-

щині.   

 Уже 35 років 31 грудня по ТБ показують 

культову картину «Іронія долі, або з лег-

ким паром».   

 А знаєте, навіщо запускають феєрверки 

на Новий рік? Це теж цікавий факт, а 

вся справа в тому, що раніше вірили, що 

шум і вогонь, який створює феєрверк, 

відлякує злих духів і привидів.   

  Перша електрична гірлянда була запа-

лена у 1895 році в Америці.   

 Південній півкулі не пощастило в плані 

новорічної атмосфери, оскільки Новий 

рік у них  припадає на середину літа, і 

вони замість сосен і ялинок наряджають 

евкаліпти.  

 Перші згадки про прообраз свята Ново-

го року відомі ще з третього тисячоліття 

до нашої ери й дійшли до нас з Месопо-

тамії. 

 Традиція прикрашати ялинку вперше 

з'явилася на території сучасної Німеччи-

ни ще в Середньовіччя. 



 

 

 Новий рік 1 січня наші предки почали 

відзначати з 1700  року, за указом Пет-

ра І. А до цього моменту свято відзна-

чали за церковним обрядом  1 березня, 

а за світським звичаєм - 1 вересня. 

 Дід Мороз уперше згадується в 1840 

році як персонаж «Казок дідуся Іри-

нея» письменника Одоєвського. А ко-

ріння праобразу дідуся можна знайти 

ще в слов'янській міфології. 

 

 

 

 А чи відомо вам, які імена носять оле-

ні Санта-Клауса? Вчасно дістатися до 

малюків доброму дідусю допомагають 

Дешер, Денсер, Пренсер, Віксен, Ко-

мет, Кюпід, Доннер, Блітц. У Північ-

ній Америці ватажком є червононосий 

Рудольф. 

 У Японії прийнято перед Новим роком 

купувати граблі, щоб зручніше було 

нагребти собі побільше щастя. 

 У середині XIX ст. у Швеції з'явилися 

перші скляні ялинкові іграшки. 

 Перша різдвяна листівка з'явилася 

приблизно в той же час. В Англії в 

1843 -му році. 

 Найбільша в світі штучна ялинка була 

заввишки 76 метрів. Установлено це 

штучне диво природи було в столиці 

Бразилії. 

 Ось Вам ще один цікавий факт про 

Новий рік: італійці викидають свої 

старі речі у вікно опівночі 31 грудня! 

У мешканців Апенін є давній звичай, 

згідно з яким потрібно позбавлятися 

від усього непотрібного й старого на-

передодні Нового року. 

 В Англії з першим ударом курантів у 

будинку відкривають задні двері, щоб 

Старий рік міг піти, ну а з останнім 

ударом - парадні двері, щоб зайшов 

Новий рік. 

 

 

 

 Раніше, люди не чекали подарунків від 

Діда Мороза, а навпаки самі їх йому 

дарували. 

 У Південній Кореї на Новий рік дітям 

обов'язково дарують трохи грошей. 

 В Англії в 1516 році при дворі Генріха 

VIII була виставлена ялинка повністю 

з золота! 

Ось такі цікаві факти існують про Но-

вий рік.  

           Хомяк Ольга, 5 клас 
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ПРОБИ ПЕРА 

            Зима 

Стало дуже прохолодно, 

Почалася вже зима 

Із хурделицями всюди, 

Біла-біла й вітряна. 

 

 

          

 

              Новий рік 

Сильніше  вітер повіває, 

Ялинка у будиночку стоїть. 

Знялась велика завірюха, 

І за вікном сніжок летить. 

Вже скоро свято до нас прийде,  

Яскраве свято -  Новий рік! 

Візьмемо ґудзики і моркву,  

І вийде білий Сніговик. 

Ще є багато в нас прикрас,  

Тож будемо ялинку прикрашати, 

Водить веселий хоровод, 

Діда Мороза дружно зустрічати. 

 

Зимова пора 

Коли підеш на вулицю ти взимку –  

Побачиш білу-білу скрізь стежинку. 

Коли подмуть холодні заметілі, 

Побачиш сніг ти білий на ялині. 

Коли катаються з гори щасливі діти – 

То щічки в них рум’янчиком покриті. 

Коли мороз по хатах ходить, 

На шибках казкові візерунки робить. 

Коли вже сріблом іній всіх торкає, 

Побачиш, що десь річка замерзає. 

Коли і діти, і дорослі грають в сніжки, 

Побачиш ти, як всім стає тепліше трішки. 

Коли відчуєш, що тепла нема, 

То знай – до нас прийшла зима. 

                 Калініна Олена, 10 клас 
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                                  Зима 

Зима… Що за чудова 

пора року! Дуже гарно 

взимку в лісі. Спочатку 

здається, що взимку ліс 

спить, - там панує ти-

ша та спокій. Але  це 

не так. Ось із-за сірої 

хмари виглядає світле 

сонечко,  не впізнати 

вже темного зимового лісу. Усе сяє, 

блищить, іскриться під ніжними промі-

нчиками. 

Здригаються та простягають до сон-

ця  свої пухнасті гілки ялинки. Невже 

насправді вихваляються своїм вбран-

ням? Щойно на небі з’явилося сонце, 

як одразу ж ліс перетворюється на див-

ну та блискучу картину. Усі дерева  не-

наче вкриті сріблом. 

Мешканці лісу впали у сплячку, а ті, 

що залишилися, докладають великі зу-

силля, щоб прогодувати себе. Ось си-

ничка перелітає з одного дерева на ін-

ше, а тут і заєць-боягуз  намагається 

здерти кору з берези. Несподівано з ве-

личезної кленової гілки падає сніг, а 

маленька білка скаче по дереву, міцно 

тримаючи в зубах горішок. 

Звичайно ж що й хижаки не сидять 

на місці. І лисиця, і вовк тишком-

нишком пробираються серед засніже-

них кущів у пошуках їжі. А на цій гілці 

бачимо яскраво-червоні ягоди гороби-

ни. Та ні, то ж не ягідки, то снігурі, що 

присіли та гілку та спостерігають за ча-

рівною красою зимового лісу. Удалині 

поважно блукає лось. Його величезні 

роги нагадують  корону, та й сам він  як 

той король, що уважно оглядає свої во-

лодіння. Десь у небі перегукуються 

птахи і здається, що вони ніби радіють 

зимовому сонцю. 

     А сам ліс вкритий пухнастим бі-

лим снігом, неначе ковдрою, що вибли-

скує від сонячних променів.  Ось так 

завітаєш тихого зимового дня  до лісу й 

не можеш надихатися тим прозорим 

повітрям, не можеш надивитися на цю 

красу, що приковує до себе погляд. Ві-

кові дерева зігнулися під тягарем інею, 

наче віддають поклон тому, хто при-

йшов до них у гості. А ось раптом зір-

веться сніжний ком із вершини одного 

з дерев та розсиплеться на тисячі сніж-

них сріблястих пилинок, які ще довго 

коливатимуться в повітрі. Нерухомі ви-

сокі сосни сплять, відбиваючи лише 

тінь на білих гладеньких заметах. 

Лише дуже уважній людині, що тихо 

ходить і прислухається до кожного по-

диху вітру,  під силу спостерігати за 

життям та красою цього зимового царс-

тва. Лише тоді відкриється нам уся не-

ймовірна краса зимового лісу. 

          Морозова Анастасія, 7-Б клас 



 

 

               Зима   

Зима! Яка чудова ця пора! 

Біжить кататись дітвора, 

Під ногами сніг лежить, 

Сніжинка з неба вниз летить, 

На склі з’являються малюнки,      

Мороз малює візерунки. 

А скільки взимку гарних свят! 

Ти не пропустиш їх ніяк! 

Навкруг радіють уже всі 

Прекрасній цій порі – зимі! 

        Коваль Катерина, 8-А клас 
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