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   Весна поривом молодості увірвалася в душу ко-

жного. Вона нескорена й непідвладна нашим ба-

жанням, вільна, як вітер. Розстеляє перед нами зе-

лену травичку, дарує зелене царство з зеленим шу-

мом і зеленими пахощами. Її відчуваєш усюди: під 

ногами й над головою, у власній квартирі й у шко-

лі, у полі чи в лісі. В усьому квітне особлива чарів-

ність, і вже не можеш просто споглядати. Відкри-

ваєш для себе щось нове, досі непомічене. 

   Іде весна впевненим кроком, наче дівчина в ши-

фоновому платті, розливає музику птаства. З дов-

гим розпущеним волоссям та барвистим віночком, 

красива й привітна, вона дарує свято 8 Березня, з 

яким хочеться привітати матерів і бабусь, юних 

гімназисток і дівчаток-школяриків початкової школи рідного «Ерудита», 

усіх жінок, з якими працюю. 

   Шановні, працелюбні, завжди життєрадісні та невтомні жінки! Нехай  

тепло і світло будуть на серці кожного з Вас, а ця весна принесе натхнення, 

легкість, радість, великі надії! Нехай у душу пробиваються привітні весня-

ні промінці, наповнюють життя любов’ю! Здоров’я міцного, щастя безмір-

ного, здійснення мрій, Божої благодаті бажаю Вам щиро! 

     З повагою – директор НВК «Ерудит»  

Олександр Михайлович Перехейда 
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   Дитинство – чудова пора, але, на жаль, вона 

дуже швидко закінчується. Зараз ми в сьомому 

класі. Ще недавно були в першому. Летять ро-

ки, як вітер.  

     Так складається, що протягом життя нас су-

проводжують одночасно дві сім’ї: та, в якій від 

народження живемо й інша, завжди змінна, 

тобто дитячий садочок з вихователями та дру-

зями, згодом початкова школа, далі гімназія, 

вищі навчальні заклади або училища тощо. За 

час навчання в НВК «Ерудит» школа стала для 

нас другою сім’єю, учителі – вірними друзями, 

порадниками, які вчать своїх вихованців бути 

людяними, милосердними, відповідальними, 

чесними, цінувати дружбу, уміти пробачати й 

просити прощення в інших.  

   У нашому класі всі дуже талановиті, кмітли-

ві, розумні. Ми любимо дізнаватися про щось 

цікаве, відкривати щось нове. Коли з’являється 

можливість піти в кіно, відвідати театр, вистав-

ку, ми одразу погоджуємося. Звичайно, ці по-

дорожі й походи, а також  спілкування з друзя-

ми на перервах залишаться в пам’яті. 

   Нам пощастило бути гімназистами в 

«Ерудиті». Тут панує культ знань, працюють 

справжні майстри, які до своєї роботи став-

ляться творчо й відповідально,  віддають  час-

тинку свого тепла й любові дітям. На кожному 

уроці панує атмосфера доброзичливості, відчу-

вається, що педагог не просто прагне вчити, 

ставити оцінки, а намагається зацікавити учня, 

націлити його глибше вивчити тему.  

   Ми сміливо дивимося в майбутнє. Упевнені, 

що долати труднощі життя будемо розумно й 

мудро, бо гімназія нас до цього готує. 

Гурій Анастасія, 7-Б клас 

   Дитинство... Скіль-

ки незабутніх років 

ми проводимо в шко-

лі! Школа – наш дру-

гий дім. Кожен учень 

мріє, щоб у цьому 

домі було тепло й 

затишно, надійно й спокійно. Цей затишок 

створюють учні, учителі, інші працівники. 

   Я люблю свою школу. Люблю слухати вранці 

спів дзвоника, який скликає учнів на урок до 

світлих просторих класних кімнат, люблю пе-

рерви, під час яких можна пограти в м'яча або 

побігти до їдальні. Ох, ця їдальня! Які там сма-

чні й запашні страви! Обожнюю цікаві уроки 

літератури, виконую складні задачі з математи-

ки. У нашому навчальному закладі дружний 

колектив учнів та вчителів. Протягом року про-

водимо багато турнірів, конкурсів, олімпіад, 

змагань... 

   Приємно навчатися в НВК «Ерудит». На ме-

не тут завжди чекають і радіють з моїх успіхів. 

Кірик Оксана, 8-А клас  



 

 

   Щороку 14 лютого багато людей по всьому 

світі відзначають День Святого Валентина. У 

НВК «Ерудит»  це  свято  було  сповнене  ба-

гатьма цікавинками. Зранку розпочала свою 

роботу «Скринька кохання», тому кожен охо-

чий міг привітати друга чи подругу зі святом. 

А  кульмінацією дня став розважальний кон-

курс «Міс і Містер», де учні 8-10 класів проде-

монстрували акторські вміння, талант перевті-

люватися й імпровізувати в залежності від си-

туації. За  підсумками всієї гри перемогу здо-

були учні 10-А та  10-Б класів. 

Хомяк Ольга, 10-А клас 

ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 
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   28.02.2020 року в НВК «Ерудит» була прове-

дена сесія олімпіади “Олімпус” з географії для 

учнів 6-11 класів. Тест олімпіади складався з 

30 завдань. До кожного з них гімназистам за-

пропоновано 4 варіанти відповідей. 

   Виконуючи цікаві тести з географії, учні 

отримали задоволення від розв’язування за-

вдань і мали змогу перевірити знання про на-

шу планету та взаємозв’язки між природою й 

людиною.  

Караван Дар’я, 11 клас 



 

 

   21 лютого 2020 року в рамках 

профорієнтаційних заходів у НВК “Ерудит” 

було проведено зустріч зі студентами Інститу-

ту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Григоровича  Шев-

ченка. Метою заходу було заохочення старшо-

класників до навчання в одному з найкращих 

та найпрестижніших вищих навчальних закла-

дів України. 

   Учні познайомилися з тематикою та змістом 

дисциплін, які вивчають на бакалавраті, отри-

мали роз’яснення щодо особливостей вступу, 

можливості навчатися на двох спеціальностях. 

Студенти акцентували увагу на насиченості та 

активності студентського, громадського й нау-

кового життя в інституті,  до  якого  наші  ви-

пускники згодом можуть долучитися.  

   Гімназисти отримали вичерпну інформацію 

на всі поставлені запитання, а також ця зустріч 

стане їм в нагоді під час вибору майбутньої 

професії. 
Нофенко Анастасія, 10-Б клас 
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   18-20 лютого 2014 року відбулася одна з найжахливіших подій 

доби   української незалежності. 

   Під час масових протестів на Майдані влада застосувала 

зброю проти мирного населення, унаслідок чого більше ста осіб 

загинуло. На честь ушанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 

20.02.2020 року в НВК ”Ерудит” відбулася інформаційна п’яти-

хвилинка «Їхній подвиг уписано в серці». Учні 5-10 класів ушану-

вали хвилиною мовчання тих, хто загинув за свободу та демок-

ратичні принципи нашої держави. 

Вакарчук Юрій, 10-А клас 



 

 

ШКІЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ 

 

   14 лютого 2020 року учні 10-11 класів НВК 

«Ерудит» разом із учителями інформатики 

Дмитренко А. В. та Мельниченко Д. С. у рам-

ках проведення Дня безпечного Інтернету 

приєдналися до конкурсу, який об’єднує всіх, 

хто користується Інтернетом. 

   Головна мета конкурсу – нагадати про необ-

хідність інформування учнів про небезпеки, з 

якими вони можуть зіткнутися в Інтернеті. До-

помогти школярам засвоїти правила поведінки 

в мережі, актуалізувати та закріпити знання 

про безпеку в онлайні, отримані раніше. 

   Даний конкурс допоміг сформувати інфор-

маційну грамотність, яка рятуватиме гімназис-

тів від неприємностей, що можуть очікувати в 

Інтернеті. 

В основі завдань – цікаві та важливі питання, з 

якими стикається кожна дитина, коли корис-

тується комп’ютером, планшетом, смартфо-

ном та виходить в Інтернет. 

   13 лютого для учнів 5 класу вчителі інфор-

матики провели тренінгове заняття «Не ве-

дусь: я знаю, як спілкуватися в Інтернеті». 

Під час уроку учні переглядали відеоролики 

«Обережно, небезпечний Інтернет», «Стоп Кі-

бербулінг», виконували вправи «Хто надіслав 

тобі листа?», «Знайди правильне рішення», 

«Щит безпеки», а також визначили свій рівень 

Інтернет-залежності. 

   Цього ж дня  учні 8-10 класів провели ряд 

заходів, спрямованих на просвітницьку роботу 

серед учнівського середовища щодо безпечно-

го використання мережі Інтернет. Зокрема, 

участь у веб-квесті «Ми за безпечний Інтер-

нет», урок «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт 

чи небезпечний ризик?». Проведено інформа-

ційну бесіду зі старшокласниками «Безпека 

підлітків у мережі». 

   Сподіваємося що учні, отримавши нові знан-

ня щодо безпеки мережі Інтернет, зможуть 

уберегти себе від потенційних  небезпек гло-

бальних мереж. Адже обізнаний – значить 

озброєний.  

Мельниченко Діана Сергіївна,  

учитель інформатики 

№3(124),березень 2020   5    



 

 

   Єгипет – країна з багатою істо-

рією, яка приховує в собі безліч 

таємниць, що відокремлюють 

нинішнє покоління від колись 

існуючої могутньої цивілізації. 

Давній Єгипет слушно назива-

ють колискою цивілізації. Відо-

мий той цікавий факт, що саме в 

Єгипті були вперше виготовлені 

замок і ключі до нього, гребі-

нець і ножиці, макіяж і дезодо-

рант, зубна щітка з пастою. 

   Єгиптяни першими стали ви-

плавляти скло. Вони придумали парики, які на-

дівали на коротко обстрижене волосся. Цемент 

так само був винайдений єгиптянами. Голубів 

використовували, як поштових птиць. 365 кале-

ндарних днів у році та 24 годинний день – це 

також винахід древніх єгиптян. 

   Жінки в давньому Єгипті, на відміну від су-

часних жінок, користувалися косметикою ви-

ключно як засобом від пекучих сонячних про-

менів. 

   95 % територій Єгипту – це пустеля. Основна 

частина населення проживає на 5% території 

країни. 

   Піраміда Хеопса  єдине з  «Семи чудес світу», 

яке збереглося до наших  днів.  Висота  пірамі-

ди – 137,2 метра. Піраміда Хеопса складена 

орієнтовано з 2,3 мільйонів кам’яних кубів, 

укладених у 203 яруси. Середня вага такого 

куба приблизно 2,5 тонни, але попадаються й 

більші, вага яких доходить до 15 тонн. 

 

Рабощук Марія, 4-А клас 
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   Творчість 

Тараса Григо-

ровича  Шев-

ченка була й 

залишається 

великим     од-

кровенням і 

великою таї-

ною художньо-

го слова для 

українського 

народу. Неви-

черпність його таланту вражає по сьогодніш-

ній день. Постать Кобзаря стала символом Ук-

раїни, її душею і волевиявленням. У перелом-

ний момент української історії, який ми пере-

живаємо зараз, творчість Шевченка надихає 

на подвиги, вона вчить угледіти правду й виб-

рати добро, розкриває прості законам щирос-

ті, чуттєвості й богонаверненості, які завжди 

порятують націю, народ, суспільство й саму 

Людину. 

   Тому цей факт спонукає мобілізувати сили 

дослідництва, щоб прислужитися благородній 

справі – заповнення білих плям у творчості 

Кобзаря.  

   Т. Шевченко любив золотоверхий Київ. До-

слідник життя й творчості поета Білецький 

стверджує, що за все життя Шевченко в Києві 

прожив зовсім небагато: «Якщо скласти всі 

дні, тижні й місяці, не стане й двох років». Та 

з цим містом пов’язано дуже багато в долі 

українського митця, що мріяв оселитися тут, 

стати викладачем малювання в університеті. 

   Уперше Т. Г. Шевченко потрапив до Києва 

ще в дитинстві, у десять років, чумакуючи ра-

зом з батьком Григорієм Івановичем Шевчен-

ком. За іншою версією, ця подорож була    по-

в’язана вже з наймитуванням малого Т. Шев-

ченка в кирилівського священика Григорія 

Кошиця. Майбутній поет возив сина господа-

ря до школи в Богуслав, а пізніше й до Києва. 

Наступного разу молодий Шевченко побачив 

місто восени 1829 р., коли разом з обозом па-

на П. Енгельгардта вирушив до литовського 

містечка Вільно. Київ запам’ятався йому як 

виключно гарне місто, де природа органічно 

поєднувалася зі старовинною архітектурою. 

   Із 1829 р. Кобзар жив, навчався, творив у 

Вільно та Санкт-Петербурзі й лише через чо-

тирнадцять років знову повернувся до україн-

ського Києва, будучи відомим поетом, худож-

ником, вільною людиною. Він хотів побачити 

свою землю, поспілкуватися з друзями та рід-

ними. Цим зумовлено досить широкий спектр 

місцеперебування поета – від Качанівки на 

Чернігівщині, Києва, Прилук, Лубен, Пиряти-

на, Переяслава, Броварів, Яготина до рідної 

Кирилівки, де минуло його дитинство.  Шев-

ченко активно збирав етнографічні матеріали, 

багато працював над замальовками різних мі-

сцевостей, їхньої природи, людського побуту 

тощо. 

   Потрапивши до Києва, Т. Шевченко змалю-

вав краєвиди старого міста – Лаврську дзвіни-

цю, Видубицький монастир, Китаєве та інші 

місця. Пізніше ці замальовки лягли в основу 

«Живописної України» – колекції офортів     

Т. Шевченка, присвячених природі рідної   

Батьківщини, а на сторінках «Катерини» та 

«Гайдамаків» – ранніх творів Кобзаря – ми 

знаходимо дуже гарні описи міста.  

Вільцанюк Софія, 11 клас 



 

 

   18 лютого 2020 року до НВК 
«Ерудит» завітала інспектор від-
ділу зв’язків із громадськістю 
УПП у м. Києві Ситник Надія Ві-
кторівна. Гімназисти ознайомили-
ся з темами: 
1. «Десять головних правил безпеки для 

дітей» (3-Б клас). 

2. «Протидія булінгу в шкільному сере-

довищі» (6-А клас). 

3. «Причини правопорушень підлітків 

та їх попередження» (7-А, 7-Б класи). 

4. «Розв’язання конфліктів мирним 

шляхом» (8-А, 8-Б класи). 

Чепурна Світлана Валеріївна,  

заступник директора з виховної роботи  

ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ 
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НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ  
   28 січня 2020 року до НВК «Ерудит» завітала дитяча письменниця 

Ольга Русіна, яка розповіла нашим п’ятикласникам про мрію стати    

письменницею. 

   Пані Оля читала уривки з оповідань, презентувала свої книги. Визнач-

ною, за її словами, була її перша збірка оповідань “Сестричка”, на мо-

мент видавництва якої юній авторці виповнилося 15 років. Ця збірка 

присвячена молодшій сестрі Катрусі. Дітям письменниця презентувала 

ще три свої книжечки: «Сімейка Майї», «34 сонячні дні й один похму-

рий», «Мія і місячне затемнення». 

   Ользі Русіній учні ставили запитання, спілкувалися з нею, фотографу-

валися та брали автографи. Зустріч була дивовижною, натхненною й 

цікавою.                                                                                        Учні 5 класу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Гімназисти 5-А класу відвідали  один з  най-

більших у Європі заводів компанії «Кока-Кола 

Беверіджиз Україна» біля міста Бровари на Ки-

ївщині. Вони побачили виробництво легендар-

ного солодкого напою, переглянули фільм про 

компанію та продегустували улюблений напій. 

Також сфотографувалися на згадку про диво-

вижну подорож. 

 

 

 

Учні 5-А класу 

МАНДРУЄМО, УЧИМОСЯ 
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НАША ТВОРЧІСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Є у мене кошенятко.  

З ним я граюся завзято, 

Бо воно таке гарненьке, 

Ненаглядне, ще маленьке! 

 

Вміє котик забавлятись. 

Може в шафі заховатись. 

Там собі тихенько спить, 

Навіть не замуркотить. 

 

Кошеня колись на кухні 

Мамі вилляло на сукню 

Чай гарячий – і втекло, 

Й ненаказане було. 

 

Даш йому смачного м’яса – 

З’їсть його коточок ла́со! 

Любить котика сім'я: 

Мама, тато, також я.  

Якименко Дар’я, 7-Б клас 

Щастя поруч 
   Під Києвом жили двоє друзів – Петро та    

Васько.  Батьки їхні також дружили. 

   У хлопців був кіт. Гарненький такий. Смугас-

тий, як зебра. І назвали котика Зебриком. Дуже 

діти його любили. Як тільки сонце встане, з 

раннього ранку хлопці вже біля Зебрика. Жили 

вони по сусідству, так що один день гралися в 

Петра, інший – у Васька. 

   Одного осіннього ранку Петрик завітав до 

свого друга. Бачить – він дуже засмучений.  

   – Ти чого? Щось трапилося? 

   – Зебрик пропав! – схлипуючи, сказав Вася. 

   – Як? – Петро аж сів. – Так чого ми тут сиди-

мо? – і скочив на ноги. – Ходімо шукати нашо-

го кота! Швидше!  

   – Ходімо. Я просто тебе чекав, – сказав Вась-

ко, похнюпивши голову. 

   І друзі пішли на пошуки кота по селу. Ніхто 

Зебрика не бачив. Прийшли хлопці пізно вве-

чері додому, розповіли про все батькам.  

    – Не хвилюйтеся, знайдеться! – заспокоюва-

ли дітей батьки. – Ідіть спати, а завтра пошука-

ємо.      

   Хлопці так і зробили. 

   А що трапилося з Зебриком?  

   Він зранку прокинувся та відчув, що голод-

ний. Кіт попрямував на вулицю до своєї мисоч-

ки з їжею й побачив їжачка, який пив його мо-

лочко. Він торкнувся  колючої  тваринки  ла-

пою – і раптом нявкнув від болю. А їжачок тим 

часом тихцем пішов кудись. Котик за ним. Зай-

шов Зебрик далеко, аж у дрімучий ліс. Був го-

лодний, тому згодом кинув своє "шпіонство" й 

почав шукати щось їстівне. Він зумів зловити 

мишку, з’їв її, ліг під деревом і солодко заснув. 

   Наступного дня Петро та Васько знову пішли 

шукати Зебрика. Їхні батьки теж. Шукали дов-

го, та все було марно. Під вечір усі повернули-

ся додому.  

   Третього дня пошуки відновилися. Хлопці 

довго шукали. Натомившись, повернулися до-

дому, а там їхні батьки веселі, щасливі. Чого б 

це?  

   – Усміхніться, хлопці! Щастя поруч! – сказав 

тато Васька й дістав із-за пазухи Зебрика. 

 

Ощепкова Дар’я, 7-Б клас 



 

 

ПРОБИ ПЕРА 
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детективне оповідання 

   Цього ранку, як і завжди, я вигулював свого 

собаку Графа. Зупинившись на розі вулиці біля 

ятки, щоб купити ранкову газету, почув два 

гучних постріли. Інтуїтивно, повернувши голо-

ву в той бік, зрозумів, що постріли були з від-

ділення банку. Ми з Графом побігли туди. 

   Картина, яка відкрилася перед моїми очима, 

мене вразила. Відвідувачі банку лежали на під-

лозі вниз обличчям, тримаючи руки за голо-

вою, а касир була поранена вогнепальною 

зброєю. У її очах я побачив прохання про до-

помогу. Руки самі потягнулися до мобільного 

телефону й почали набирати номер швидкої та 

поліціі. 

   Граф, відчувши запах злочину, тягнув мене 

на вулицю. Зваживши все, я зрозумів, що час 

не можна гаяти й цілком довірився інтуїції со-

баки. Він потягнув мене в бік будівельного 

майданчика. Зупинившись на території будів-

ництва, я зрозумів, що один нічого не вдію. 

Сховавшись, почав спостерігати за злодіями, 

які змінювали одяг і ховали зброю в розчинний 

бетон. Потім вони сіли в машину й зникли в 

невідомому напрямку, але я встиг запам’ятати 

державні номери їхнього транспорту. 

   Зрозумівши, що злодії сюди більше не повер-

нуться, я побіг до банку, щоб усе розповісти 

працівникам поліції. 

   І яка була для мене несподіванка, коли через 

тиждень на урок історії до нас завітали гості. 

Працівники поліції мене нагородили грамо-

тою, а Графа – цінним подарунком. 

Солодрай Назар, 7-Б клас 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Якось вишня каже сливі: 
– Ти чому така щаслива? 
– А тому,́ що вже весна 
Стоголоса, чарівна!  
Будуть діти прибігати 
І на цвіт мій поглядати! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийшла зима. Все замело – 
І настрій зник у мене. 
Прийшла весна. Все зацвіло, 
Усе стало зелене! 

Абі Тарабай Ясмін Хімам,  
4-Б клас 
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   Настала весна. У школярів почалися весняні 

канікули. Андрійко пішов зі своїми друзями до 

парку гуляти. Хтось узяв із собою м’яча, інші  

діти – велосипеда чи ролики, ще інші – самока-

та чи скакалку. В Андрійка не було нічого. Він 

вирішив переконати друзів піти з ним до лісу й 

побачити, як дерева, кущі й трави прокидають-

ся від зимового сну. Пропозиція хлопця всім 

сподобалася. Ліс виднів недалечко.  

   На просвітленій сонцем галявині діти побачи-

ли купочку чудових квітів, захищених від холо-

ду пухнастими листочками. Вони пахли вес-

ною! Усі зацікавлено розглядали це неочікува-

не диво. Раптом хтось із присутніх вигукнув: 

   –  Андрійку, зірви їх! Принесеш додому й по-

даруєш мамі.  

   – Ні! Це сон-трава! – заперечив хлопець.        

– Такі квіти не всюди побачиш! Вони занесені 

до Червоної книги України! Якщо пошкодити 

коріння, то рослинки загинуть!  

   – Правильно Анд-

рійко каже, – мовила 

Даринка. – Наступ-

ного року вони бу-

дуть ще кращі, розк-

вітнуть для нас ще   

пишніше!  

   З думкою дівчинки 

всі погодилися. Діти 

поверталися додому 

щасливі й радісні. 

Кузьменко Варвара, 4-Б клас 

 

   Весна – моя 

улюблена пора 

року, тому що зе-

мля пробуджуєть-

ся й оновлюється 

до нового життя 

після довгої та 

холодної зими. 

   Весняне сонечко 

зігріває землю – і 

все навколо нас 

оживає. На дере-

вах з’являються 

ніжні квіточки та 

розпускаються перші листочки. Земля вкрива-

ється килимом, зітканим з багряних квітів та 

оксамитової трави. Усі радіють, що прийшла 

весна: люди більше часу проводять на вулиці, 

тваринки бігають туди-сюди, щось шукають, а 

пташки невпинно виспівують свої чарівні пісні. 

   Весна зачаровує нас своєю красою, дарує 

усмішки та гарний настрій.  

   Прекрасна пора року весна! 

 

Олійник Настя, 4-Б клас 
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   Одного разу, коли йшов дощ, подружки-

краплинки скотилися з хмарки й упали на не-

знайому й дуже красиву землю, в якийсь див-

ний світ.   

   – Як тут гарно! – мовила найменша крапли-

ночка.  

   – Які довкола барвисті квіти! – сказала та, що 

оселилася на листочку мальви.  

   – Подивіться, як я вміло скапую з гілочки на 

гілку! – хвалилася третя.  

   І тут несподівано звіявся вітер. Він підняв 

краплинки на свої дужі крила й скинув на зеле-

ну травичку, далеко від того місця, де вони бу-

ли раніше. Найменша крапелька не могла знай-

ти своїх друзів. Вона заховалася під листочком 

бузку, бо їй було одиноко й страшно.  

   Незабаром дощ закінчився. Небо стало світ-

лим, сонячним. Краплинки зменшувалися, пе-

ретворювалися на пару й піднімалися у висо-

чінь. Тільки найменша краплиночка залишила-

ся такою, як і була. У холодочку, під листоч-

ком-капелюшком вона сиділа тихенько, аж по-

ки не заснула. Прокинулася, коли відчула, як 

хтось легенько її залоскотав.  

   – Хто тут? – перелякано схлипнула. 

   – Я мурашка, – почула відповідь. – А ти хто?  

   – Дощова краплинка, яка загубилася й не мо-

же потрапити додому.  

   – А я хотіла взяти твоєї водич-

ки. Думала, ти нежива,  –  сказа-

ла мурашка. – Хочеш зі мною 

погратися?  

   – Звичайно хочу! – зраділа 

крапелька й стрибнула на землю. 

   Літнє сонечко лагідно пестило 

їй спинку, і вона ставала мен-

шою, аж поки не почала підніма-

тися в небо.  

   – Куди ти? Мені з тобою так 

весело! Не відлітай! – благала 

мурашка.  

   Та крапелька була вже далеко. 

Вона летіла до своєї сім’ї, до ма-

тері-хмаринки, до сестричок-

краплинок. 

Александров Єгор, 5-Б клас 

Ощепкова Дар’я,  
5-Б клас 

Кострач  
Артем,  
5-Б клас 
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У ЧАРАХ ТВОРЕННЯ КРАСИ 

    

 

 

   Я люблю робити гарні речі своїми руками, 

так званий «хенд мейд», який завжди цінується. 

   Незважаючи на те, що мистецтво оригамі сво-

їм корінням походить з древнього Китаю, в Ук-

раїні цей вид творчості доволі молодий. Він по-

єднує в собі розумову працю з ручною робо-

тою. Без ретельної підготовки та кропіткого 

старання результат може бути неочікуваний – і 

тоді доведеться починати все спочатку, адже 

кожен вигин має бути ідеально точний. Оригамі 

не любить поспіху. Ця робота для посидючих, 

терплячих  та врівноважених людей, таких, як 

я. З цим видом мистецтва ми знайомилися ще в 

дитинстві, коли разом із батьками робити папе-

рові човники та літачки. Я впевнений, що вмін-

ня, набуте завдяки техніці оригамі, обов’язково 

стане в нагоді в дорослому житті, як мінімум 

для подальшої передачі мистецтва своїм дітям. 

Кравчук Віктор, 7-Б клас 

 

   Чудові картини 

наших гімназистів 

зачаровують з пер-

шого погляду.  

   Так і хочеться 

сказати словами  

новеліста Григора 

Тютюнника: 

«Немає загадки 

таланту. Є вічна 

загадка любові». 

Шаленко Нікіта,  

5-Б клас 

Парасотка Софія,  

6-А клас 



 

 

РОЗМАЇТТЯ ТАЛАНТІВ 

   Уподобання різних людей неоднакові: одні 

захоплюється спортом, інші люблять створю-

вати чудові картини, ще інші – грати на форте-

піано чи робити дивовижні аплікації. 

   Я обожнюю музику! Не уявляю свого життя 

без гри на скрипці.  

   Грою на музичному інструменті можна ви-

словити свої думки, передати настрій та емо-

ції, забуваючи побутові проблеми.  

   Звук кожної скрипки, як і голос будь-якої 

людини, неповторний, особливий. Коли мені 

сумно, моя скрипка плаче зі мною, коли  радіс-

но – сміється. 

   Я дуже щаслива, бо  займаюся тим, що  най-

більше подобається. Батьки, рідні та друзі 

схвалюють мій вибір.  

Нефедова Настя, 4-А клас 
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   Чудові слух та голос, артистичність і любов до музики супроводжують ученицю 4-А класу Нефедо-
ву Настю з раннього дитинства. Дівчинка вибрала скрипку. Це один із найскладніших інструментів 
для навчання, адже скрипаль мусить на слух визначити ноти, які видаються інструментом. Уміння 
грати на скрипці не досягається при навчанні від випадку до випадку, тут потрібні цілеспрямова-
ність, дисципліна, витримка. 
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   20 березня – день весняного рівнодення, коли на Землі 

настає астрономічна весна.  

   Весняне рівнодення – одне з найунікальніших явищ при-

роди, коли на всій поверхні планети (крім полюсів) день 

дорівнює ночі. Воно вважається астрономічним початком 

весни. У давні часи, коли не було календарів, весну визна-

чали по сонцю. Вірили, що саме з цього дня починається 

оновлення природи: перший весняний грім, набухання бру-

ньок на деревах, буйне проростання зелені.  

 

 

   У рослин навесні спрацьовує особли-

вий годинник. 

   Якщо зрізати гілку з дерева в березні й 

принести її додому, поставити у воду та 

добре освітлювати, гілочка дасть па-

ростки. А от якщо зробити те ж саме з 

гілкою дерева в листопаді – нічого не 

станеться, листя й бруньки не з'являть-

ся. Справа в тому, що в дерев є свій особ-

ливий годинник, що вимірює довжину 

світлового дня й ночі. 

Шаленко Нікіта, 5-Б клас 


