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ЗУСТРІЧАЙМО  

НОВИЙ РІК! 

   Останні дні Старого року спонукають до роздумів.  
   Я перегортаю сторінки пережитого, вдивляюся в  
майбутнє, і воно постає в уяві з радісним гомоном 
школярів, щасливими усмішками тих, із ким пра-
цюю, осяйною аурою ошатного «Ерудита». Хочеть-
ся тепла й сонця, віри й надії, безмірної любові! Це 
те, до чого прагнемо всі без винятку. І що несе нам 
Новий рік –  можна тільки здогадуватися, фантазу-
вати, висувати якісь гіпотези, але цього ніхто не 
знає, бо це велика таємниця як для людини, так і 
для світу. 
   Зима цьогоріч загубилася в безвітряній задумі груд-
ня. Дерева принишклі й насторожені, а може, прос-
то дрімають. Постоїш біля них – і наче з близькими 
людьми порозмовляв. Самотній ворон любомирно 
дивиться на мене впівока, щось хоче сказати, але не 
наважується. Напевно, знає, що буде з нами в май-
бутньому… 
    Тож довіримо себе долі та Богові. І нехай час пли-
не, як йому належить. Хай Новий рік буде щедрим 
на цікаві плани й творчі успіхи, принесе смак нових 
перемог,  упевненість у  правильності обраної  мети  
та енергію для її досягнення! 
   Озираючись назад, бачу, що з вами, шановні педа-
гоги, я пройшов правильний і добрий шлях, отже, 
почуваюся щасливим. День за днем не витрачався 
марно, повнився наполегливою працею задля наших 
учнів. Нагородою нам нехай буде Різдвяна зірка, що 
дарує мир і душевний спокій, просвічує благодатним 
промінням зимової ночі, дає впевненість, що живе-
мо недаремно. 

З повагою та любов’ю –  
директор НВК «Ерудит»  

Олександр Михайлович Перехейда 
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ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 

   Зустріч Нового року – це найулюбленіше свято 

багатьох людей. Дорослі сподіваються на здійс-

нення мрій та бажань, а діти щиро радіють небу-

денній метушні, феєричному дійству біля ялин-

ки й численним подарункам. 

   Не обминув радісний святковий настрій НВК 

“Ерудит”. Яскрава новорічна програма виклика-

ла неймовірне захоплення. Усі учасники дійства 

поринули у вихор казкових подій та шалених 

емоцій. Вони весело танцювали, демонстрували 

акторську майстерність, дарували чудові пісні. 

   Нехай відгомін цього свята зігріває серця весь 

наступний рік, даруючи віру в дива! 

Учні 10-А класу 

 



 

 

 

 

 

 

   Насичений подіями рік добігає кінця. Над-

ходить довгоочікувана казкова пора, коли ди-

ва стають реальністю. У ніч з 18 на 19 грудня 

Святий Миколай спускається з небес, щоб 

нагородити малюків за їхні добрі вчинки. 

Найбільш щиро, із великим захопленням і ра-

дістю сприймають це свято діти. Адже малеча 

знає, що за їхню слухняність, старанність і 

працьовитість Святий принесе  безліч  пода-

рунків. 

   19 грудня в початковій школі НВК 

“Ерудит” відбулося Свято Миколая. У цей 

день сцена перетворилася на казку! Учителі 

закладу відкрили свято піснею. Діти співали 

колядки, створювали новорічний настрій ці-

кавими піснями. Зачарував глядачів танок 

“Перлинки” з балету “Коник-Горбоконик”, а 

також вальс “Зимова казка”.  Завершилося 

свято  оригінальною композицією “Ой пішла 

зима в танок”. 

   До присутніх звернувся директор школи 

Перехейда Олександр Михайлович, який при-

вітав  зі Святом Миколая Чудотворця, подя-

кував організаторам концерту, юним артис-

там. Після врочистої частини Миколай заві-

тав до кожного класу й особисто подарував 

кожному учневі солодкий подаруночок. 

   Наслідуймо добро та вчинки Миколая: його 

милосердя, доброту, прощення, любов до 

ближніх.  

Охріменко Оксана Миколаївна,  

заступник директора з навчально-виховної  

роботи (3-4 класи) 

ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 
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   У рамках Всеукраїнського тижня права в 

НВК «Ерудит» пройшли різні заходи, прис-

вячені цій темі.  

   Так 10 грудня 2019 року члени учнівського 

самоврядування підготували тематичні бук-

лети та розповсюдили їх серед учнівської 

спільноти НВК «Ерудит». 

   16 грудня 2019 року пройшли бібліотечні 

уроки в 2-Б та 4-А класах. Учні переглянули 

презентацію про основні положення Конвен-

ції ООН з прав дитини, узяли участь у вікто-

рині «Права казкових героїв», розгадували 

кросворд «Права дитини», працювали з тес-

тами «Ваші вчинки та цікаве правознавство», 

а також нагадали про обов’язки, які зав-

жди поруч із правами.  

   Була організована виставка «Права людини. 

Історія та сучасність». 

   11 грудня 2019 року до учнів 10-Б класу 

НВК «Ерудит» завітали Кіцул Юрій Степа-

нович та Остапчук Олег Анатолійович, 

представники управління Ювенальної поліції 

України. 

   Під час зустрічі представники органів роз-

повіли десятикласникам про обов’язки та 

права неповнолітніх, адміністративну та 

кримінальну відповідальність за скоєні вчин-

ки, а також про булінг серед учнів та його 

наслідки. 

   Старшокласники замислилися над питан-

ням відповідальності за власні вчинки, то-

лерантного  ставлення  до  однолітків,  роз-

глядали можливі шляхи вирішення міжосо-

бистісних проблем та нестандартних си-

туацій. 

   12 грудня 2019 року гімназисти 5 та 7 класів 

зустрілися зі старшим інспектором сектору 

ювенальної превенції Головного управління 

Національної поліції України, капітаном полі-

ції Мащенко М.В.  

Закінчення на 5 стор. 
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ШКІЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ 

   Під час зустрічі Ма-

рина Валентинівна 

ознайомила наших 

учнів з основними по-

ложеннями Конвенції 

ООН про права дити-

ни та з видами право-

порушень, які часто 

зустрічаються в  уч-

нівському колективі й 

на вулиці, звернула увагу на види відповідаль-

ності дітей та їхніх батьків за скоєні правопо-

рушення.  

   Також гімназисти обговорили питання про-

тидії булінгу, як поводитися в конфліктній 

ситуації, важливі аспекти взаємоповаги, толе-

рантності, вихованості, чемності. Актуальни-

ми виявилися теми, які стосувалися школи 

паління, уживання наркотичних засобів тощо. 

Капітан поліції дала змістовні відповіді на за-

питання, що виникали під час бесіди. 

   Організація таких зустрічей учнів із правоо-

хоронцями є важливою й необхідною формою 

превентивної роботи в школі, адже вона до-

зволяє дітям реальніше й глибше зрозуміти 

всю небезпечність негативних наслідків про-

типравної поведінки, щоб не допускати її в 

майбутньому. 

Чепурна Світлана Валеріївна,  

заступник директора з виховної роботи 
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   04 грудня 2019 року в НВК «Ерудит» від-

бувся День учнівського самоврядування. 

Учні 9-10 класів мали можливість спробу-

вати себе в ролі педагогів. Вони підготува-

ли цікаві та змістовні уроки для молодших 

школярів. 

   Підсумки Дня самоврядування були під-

ведені на учнівській конференції, де 

«вчителі-дублери» поділилися враженнями 

та обговорили результати своєї діяльності.  Дунас Юстина, 10-А клас 



 

 

    

 

   Всесвіт – це все, що існує, увесь матеріальний 

світ з усіма галактиками, зорями, планетами. Він 

нескінченний у часі й просторі, хоч кожна його 

частинка має свій початок і свій кінець. Загальні 

закономірності будови Всесвіту вивчає космоло-

гія. Це наука, що включає в себе теорію всієї 

охопленої астрономічними спостереженнями 

області світу як частини великого Космосу. 

   Всесвіт складається з численних зір, об’єдна-

них у гіганські  зоряні системи, що називаються 

галактиками. Наше Сонце – це зірка. Вона вхо-

дить до складу нашої Галактики, яка включена в 

Місцеве скупчення галактик. 

   У Галактиці нараховується близько 10        

трильйонів зір. Молочний шлях, який ми бачимо 

на нічному небі в подобі сріблястої смуги розси-

паних зір, складає основну частину нашої Галак-

тики. 

  Якщо дивитися на цю Галактику збоку, вона 

формою нагадує дзиґу. Її розміри були обчисле-

ні за зорями, які видно на великих відстанях. 

   Чіткої межі в нашої Галактики немає, тому що 

зоряна густина зменшується поступово. 

Кікірешко Матвій, 5-Б клас  
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ПІЗНАЄМО СВІТ 

Непочатов Єгор,  
5-Б клас 

Савицький Даніїл,  
5-Б клас 

Блінцова Вікторія,  
5-Б клас 
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   З метою вшанування громадянського подви-

гу учасників Помаранчевої революції та Рево-

люції Гідності, національно-патріотичного 

виховання дітей, утвердження демократичних 

цінностей, ідеалів свободи й справедливості, 

європейського шляху розвитку України, 21-22 

листопада в НВК «Ерудит» пройшли заходи, 

які висвітлюють доленосні сторінки в історії 

України початку XXI століття. 

   Учителі початкової школи провели 

виховні години, на яких у доступній 

для дітей формі розповіли про події, 

які відбувалися в нашій державі. 

Класні керівники акцентували увагу 

на цінностях, за які варто боротися.  

   Особливо цікавими були виховні  години в  

1-Б та 1-В класах, на яких учні поглиблювали 

знання про нашу державу, розширювали по-

няття про її єдність, незалежність і суверен-

ність, формували активну громадянську пози-

цію щодо єдиної, цілісної держави. Як підсу-

мок – діти  виготовили  паперові  журавлики – 

символ любові до України. Також вони ство-

рили малюнки на тему: «Моя країна – Украї-

на!». 

   У 6-Б класі був проведений патріотичний 

захід – вечір-реквієм «Герої не вмирають… 

Просто йдуть». 

   Учні 10-Б класу НВК «Ерудит» згадали Ге-

роїв Небесної Сотні, Героїв, загиблих у зоні 

АТО, переглянули відеоролик «Зима, що нас 

змінила» та відтворили хроніку подій із лис-

топада 2013 по лютий  2014 

років. 

   Для гімназистів 5-10 кла-

сів була проведена інфор-

маційна п’ятихвилинка 

”Шлях гідності”, під час 

якої учні ознайомилися з 

революційними подіями 2004 та 2013-2014 

років, що ознаме-

нували утверджен-

ня в українському 

суспільстві демок-

ратичних ціннос-

тей. 

Заболотня Оксана Олександрівна, заступ-

ник директора з навчально-виховної роботи  



 

 

   Під час осінніх канікул я з однокласниками 

відвідав заповідник Межигір’я. Це мальовниче 

урочище розташоване на правому високому 

березі річки Дніпро в селі Нові Петрівці Виш-

городського району Київської області. Воно 

знаходиться в глибокій долині між горами, що 

й пояснює назву. Чарівні ліси були улюбленим 

місцем заміських прогулянок багатьох киян, а 

за князівських часів – територією відпочинку 

Володимира Великого, якого, за легендами, 

пам’ятають вікові дуби, що й понині ростуть у 

Межигір’ї. 

   Деякі історики вважають, що ще за часів Ки-

ївської Русі в цьому місці знаходився чолові-

чий монастир. Ймовірно, своїм заснуванням 

він зобов’язаний княгині Ользі, а можливо – 

грецьким ченцям. Також існує припущення, 

що в Межигірському монастирі було освячено 

молитовник Анни Ярославівни. 

   Після нашестя Батия монастир був сильно 

пошкоджений. Його відновленням займалося 

українське козацтво.  

   У той самий час запорожці запропонували 

Межигір’ю стати військовим монастирем усієї 

Січі з зобов’язанням бути постійною пара-

фією. Пропозиція не була випадковою. За тих 

часів зберегти цінності й важливі документи 

від пожеж та ворожих набігів можна було ли-

ше за міцними стінами обителі. Ось чому біль-

шість архівів, збережених до наших днів, зна-

ходять саме в монастирських спорудах. Багато 

хто з козаків здавав до монастиря свої збере-

ження, плануючи в кінці земного шляху 

прийняти постриг. Є легенда, що Максим Залі-

зняк – один із керівників Коліївщини – був по-

слушником у Межигір’ї. 

   Останній кошовий отаман Війська Запорозь-

кого Петро Калнишевський спорудив тут за 

свій кошт Петропавлівську церкву з брамою та 

дзвіницею в 1770 році. 

Закінчення на 9 стор. 

МАНДРУЄМО, УЧИМОСЯ 
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   У 1786 році Катерина ІІ планувала перевести 

Межигірський монастир у Таврійську губер-

нію. Вона забажала особисто відвідати його та 

призначила день свого візиту. У ніч напередо-

дні приїзду імператриці вся обитель вигоріла, а 

братія розійшлася. Дослідники вважають, що 

просвічена монархиня поспішала до монасти-

ря, щоб відібрати його найбільшу цінність – 

стародавні рідкісні книги, які століттями зби-

ралися в монастирі. Існує легенда, що перш 

ніж обитель запалала, бібліотеку було захова-

но в підземеллях. Звідси йдуть розповіді про 

бібліотеку Ярослава Мудрого.  

  Також на те-

риторії Межи-

гір’я знаходи-

лася одна з 

найкращих фа-

янсових фаб-

рик. Її було 

засновано ще наприкінці 18 століття за нака-

зом імператора Павла І. На жаль, пожежа 1810 

року знищила успішне виробництво посуду.  

   У 30-ті роки Межигір’я стало одним із цент-

рів українського художнього мистецтва. У 

1934 році тут розташовувався будинок відпо-

чинку письменників,  де  мешкали  та  працю-

вали    П. Тичина, Ю. Яновський, А. Малишко 

та інші митці. У Петропавлівському храмі зна-

ходився краєзнавчий музей, експонати якого 

являли собою знахідки розкопок у Вишгороді. 

Після переїзду української столиці з Харкова 

до Києва, на місці зруйнованих монастирських 

споруд з’явилися котеджі урядової резиденції. 

З тієї пори й до 2014 року Межигір’я стає уря-

довою резиденцією. 

   Сьогодні – це великий ландшафтний парк із 

надзвичайно багатою рослинністю й тварина-

ми. Вражають своєю красою безліч озер із кач-

ками й лебедями. Тут є велика качина ферма, 

фазанарій, стайня.  

   Неабияке враження справляє зоопарк. Це ве-

личезна  територія, на якій розташовані вольє-

ри зі страусами, оленями, кабанами, муфлона-

ми, антилопами, фазанами, але особливу цін-

ність являють червонокнижні дрохви й степові 

журавлі.  

   У Межигір'ї неповторної краси ліси. Є тут 

унікальний дуб обхватом 6,5 м (вік 500 років) і 

другий – з обхватом 5 м (вік близько 400 ро-

ків), а також старовинний клен обхватом 3,70 

м і віком понад 100 років. 

   Славнозвісна «Хонка» й інші приміщення, на 

жаль, недоступні для відвідування. 

   Хотілося б, аби це унікальне місце з багатою 

історією збереглося для майбутніх поколінь. 

Щоб було використано для потреб народу, а не 

для якоїсь там «еліти». 

Кожушко Мирон, 5-А клас 

МАНДРУЄМО, УЧИМОСЯ 
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ЗВИЧАЇ, СВЯТА, ТРАДИЦІЇ 

   Кожна ди-

тина й доро-

сла людина 

з нетерпін-

ням чекають 

свята Ново-

го року. Но-

ворічні свя-

та – незви-

чайні, опо-

виті чарівні-

стю й таєм-

ничістю! У цей період усі ми 

очікуємо чогось цікавого та 

неймовірного. 

   Символ Нового року – зелена 

ялинка, прикрашена різнобарв-

ними кульками, які є не просто 

прикрасами. На їхніх закодова-

них візерунках, малюнках чи 

знаках – історії цілих поколінь. 

У багатьох будинках новорічні 

іграшки передаються з поко-

ління в покоління й несуть спо-

гади з дитинства, святковий настрій. 

   Батьківщиною новорічних іграшок можна 

назвати Німеччину. Саме в цій країні були ви-

готовлені перші скляні прикраси для ялинових 

гілок.  

   У старовину прикрашали ялинку їстівними 

горіхами, пряниками, яблуками, згодом печи-

вом та іншими виробами з борошна. 

   Першу скляну кулю було виготовлено в 

1848 році в німецькому містечку Лауша. З то-

го часу кожен намагався мати таку іграшку й 

саме нею прикрасити новорічне дерево, але 

їстівні прикраси все ж не виходять з моди й до 

сьогодні. Уже через 20 років майстри навчи-

лися «видувати»  прикраси з  допомогою по-

лум’я та пальників, а свинець замінили на 

більш безпечний нітрат срібла. 

   Іграшки часто відображали події та настрої 

у світі. Наприклад, у часи Першої та Другої 

світових війн це були солдатики або парашу-

тисти. При Радянській владі іграшки про-

пагували соціалізм і все, що пов’язано з цією 

тематикою: серп і молот, червону зірку, а та-

кож героїв того часу. Після польоту в кос-

мос Юрія Гагаріна були дуже популярні ялин-

кові прикраси у формі ракет та космонавтів.  

   Сьогодні ринок ялинкових прикрас упевне-

но розвивається. На прилавках магазинів мож-

на знайти все, що завгодно: кульки, фігурки 

тварин, навіть спеціальні неве-

ликі диски для ялин, від класич-

них і стриманих моделей до ди-

зайнерських новинок. Щороку, 

починаючи десь із жовтня, лю-

ди всього світу відчувають цей 

передноворічний настрій і ви-

трачають багато грошей на  

ялинкові прикраси, бо прагнуть 

осягнути всю чарівність та не-

звичайність свята. 

   Учні 2-А 

класу бачи-

ли, як наро-

джуються 

новорічні 

іграшки. 

Відвідавши 

Клавдіївсь-

ку іграшко-

ву фабрику, 

вони мали 

можливість спостерігати весь процес творення 

цього дива в руках умілих майстринь. Також 

побували діти в музеї, де зібрані зразки ігра-

шок із усього світу.  

Вавіло Людмила Михайлівна,  

класний керівник 2-А класу 
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   Ось і прийшла зима. Цього року вона теп-

ла й лагідна. 

   Кожен день я чекаю на сніг. Коли на вулиці 

багато снігу, можна зліпити сніговика, погра-

тися в сніжки, покататися на санках. Мені по-

добається, коли кружляють сніжинки й навко-

ло все біле. 

   А ще – я люблю новорічні свята й зимові ка-

нікули. Ми з батьком приносимо ялинку й ра-

зом прикрашаємо її різнокольоровими кулька-

ми. На шибки вікон ліпимо багато паперових 

сніжинок, які я вирізаю з мамою. Готуємо свя-

ткові страви. Під бій курантів бажаємо один 

одному всього найкращого в Новому році. По-

тім я біжу до ялинки й шукаю свій подарунок 

від Діда Мороза. Це дуже приємна мить! 

   Наступного дня  їдемо до Майдану Незалеж-

ності. Там знаходиться велика новорічна кра-

суня-ялинка. 

   7 січня – Різдво Христове. Це сімейне свято. 

Ми зустрічаємо його великою родиною. Бабу-

ся готує дванадцять пісних страв: смачну кутю 

з родзинками, узвар, вареники з картоплею, 

капустою тощо. Після спільної вечері я з 

двоюрідними сестрами йду колядувати. 

   Зима – дивовижна пора року, казкова, радіс-

на! 

Новіков Володимир, 2-Б клас 

   Усім відомо, що  зима – найхолодніша пора 

року. Але чому ж від неї віє теплом і затиш-

ком?..  

   Бо вона не тільки з холодними вітрами, цуп-

ким морозом та хрумким снігом. Зима дарує 

чарівність новорічних і Різдвяних свят з їх-

ньою казковою атмосферою, передчуттям ди-

ва й теплими родинними посиденьками. У 

цей час хочеться й потрібно творити добро, 

адже саме взимку для багатьох живих ство-

рінь гостро стоїть проблема виживання. Пта-

хам і безпритульним тваринам важко добува-

ти поживу. Без допомоги людини деякі з них 

можуть не дожити до весни. Так для птахів 

потрібно змайструвати годівниці, засипаючи 

в них просо, пшеницю, насіння соняшника 

тощо. Чотирилапим друзям важливо забезпе-

чити гаряче харчування – тепле молоко, ка-

шу, воду, а під час сильних морозів знайти 

для них укриття.  

   Не слід забувати й про людей-безхатьків, а 

також дітей із сиротинців, яким особливо ва-

жливо відчути радість і турботу в новорічно-

різдвяний період. Можна передати для них 

теплі речі, продукти, або ж іграшки чи книж-

ки, які вже вам не потрібні, проте стануть 

справжнім скарбом для когось іншого.  

   Пам’ятайте, найкраще зігрівають добрі вчи-

нки, тож не вагайтеся й подаруйте частинку 

тепла тим, хто його так потребує в зимові хо-

лоди!                         Курінний Назар, 2-Б клас 
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   Ось і прийшла зима – моя найулюбленіша по-

ра року. Усі стежки вкрилися білим пухнастим 

килимом. Він блищить під променями сонця та 

радує очі. На вікнах будинків і вітринах магази-

нів красуються крижані візерунки. Я люблю 

спостерігати, як легенькі сніжинки повільно 

падають на землю. 

   Узимку дуже красиво! Мені подобається гу-

ляти зі своєю сім’єю в лісі. Ошатність зимового 

лісу дивовижна! Звірі змінюють свій одяг, на-

приклад, заєць одягає білу шубку, а в куріпки 

біліє пір’я. Ведмеді та їжаки поснули ще до по-

чатку зими. 

   Зима – привабливий час, бо приносить найве-

селіші та найулюбленіші свята. Наприклад, Но-

вий рік та Різдво. Усі наряджають ялинку, дару-

ють один одному подарунки, їдять смаколики, 

пускають салюти. 

   Щороку ми всією сім’єю катаємося на санках 

за містом. Це дуже весело! Також можна грати-

ся в сніжки з друзями, валятися в снігу та ліпи-

ти сніговика. 

   Зима – це казка наяву! Я дуже люблю зиму!

Планета Максим, 2-Б клас 

 

 

 

   У далекому космосі, на прекрасній планеті 

Поляндії жили колись розумні, але зовсім не 

схожі на людей, зоротоки. Були серед них два 

брати – Радо та Орко.  

   Одного разу старший брат каже молодшому:  

– Орку, пора випробувати наш зореліт! Зби-

райся, полетимо до сусідньої Галактики.  

   – Добре! – погодився той. 

   Узявши все необхідне, брати-зоротоки поле-

тіли до однієї з незвіданих куточків Всесвіту. 

Там їх привабила одна планета. Радо та Орко 

вирішили приземлитися на ній. Їхнім здиву-

ванням не було меж! Адже потрапили брати 

до привітних інопланетян, які називали себе 

хіпсами. Це були невеличкі карлики з блакит-

ними очима. Радо та Орко не знали мови хіп-

сів, тому не могли зрозуміти, що вони кажуть.  

   Через деякий час брати повернулися додому. 

Вони розповіли жителям Поляндії все, що ба-

чили й чули на планеті хіпсів.  

Казка й малюнок Заніздри Ельдара,  

учня 5-Б класу  
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   Жила-була дівчинка Аля. Дуже лінива, бо не 

хотіла працювати. 

   Якось мама попросила її зробити домашнє 

завдання тих уроків, які вчителька задала на 

завтра. Але дівчинка й не думала щось учити! 

Коли матуся пішла на роботу, Аля вирішила, 

що просидить біля телевізора й подивиться 

безліч мультиків. 

   Наступного дня вона прийшла до школи не-

підготовленою до занять. Знала, що отримає 

погану оцінку, якщо її  запитають  про щось із 

того, що мала вивчити. Щоб цього не сталося, 

вирішила збрехати: під час перерви подзвони-

ла мамі, пожалілася, що їй дуже погано й поп-

росила забрати її додому. Стривожена матуся 

дуже швидко приїхала з роботи до своєї донеч-

ки. Через деякий час Аля вже  була у своїй  

квартирі, лежала на ліжку, скиглила, говорила, 

що болить живіт. Поки мама готувала ромаш-

ковий чай, дівчинка міцно заснула. Тоді їй при-

снився дивний сон. 

   Ось Аля у своїй кімнаті бачить маленького 

чоловічка. Він із бородою, з паличкою в правій 

руці та з аркушем паперу в лівій. Цей дідусь 

розгорнув папір і став читати:  

   – Лінилася, погано вчилася, брехала!  

   – Невже це про мене? – подумала Аля й захо-

валася під одіяло, заглядаючи крізь маленьку 

шпаринку на незнайомця.  

   Дідусь змахнув палицею – і дівчинка з ним  

опинилися в якійсь дивній похмурій країні.  

   – Це Ліноландія, – пояснив старенький. – Тут 

живуть ліниві люди. Давно тебе зачекалися!  

   – Ні, дідусю! Я не хочу залишатися в Ліно-

ландії! І вже все зрозуміла! Більше не буду по-

ганою, повір! Поверни мене додому!.. Будь ла-

ска!  

   Дідусь лагідно всміхнувся, змахнувши пали-

цею. 

   Аля прокинулася, коли ще тільки почало сві-

тати. Вона зрозуміла, що то був сон і легенько 

зітхнула. 

   З того часу дівчинка дуже змінилася: охоче 

допомагала мамі, гарно вчилася, була привіт-

ною та веселою. 

Куксіна Кароліна й Пашкевич Поліна,  

учениці 5-Б класу 

 

 

   Жила собі одна 

зірочка. Звали її 

Поллукс. Вона 

була дуже самот-

ня, тому виріши-

ла знайти друзів. 

Поллукс стала 

подорожувати просторами Всесвіту. 

   Одного разу зірочка випадково зіткнулася з 

іншою зіркою, яку звали Кастор. Вони дуже 

сподобалися одна одній і вирішили дружити й 

ніколи не розлучатися. Разом їм було веселіше. 

Зірочки мандрували 

небесними шляхами, 

аж поки не зустріли 

чотирнадцять яскравих 

зірничок, з якими радо 

подружилися. Так 

з’явилося сузір’я Близ-

нюків. 

Ніколаєнко Ігор, 5-Б клас 

   Усі ми родом із дитинства. Отже, любимо казки. Їх захоплено читаємо, слухаємо з уст ді-

дуся чи бабусі, тата чи мами, придумуємо самі. І це дуже цікаво! 
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   На Землі живе багато людей. У кожного з 

них свій характер, свої захоплення. Щоб 

бути здоровим, треба дружити зі спортом. 

Адже рух – це життя. 

   Мій улюблений вид спорту – карате. Це 

східне бойове мистецтво. Створення най-

першого стилю карате, пов’язаного з ім’ям 

Мацумура Сокон (1792-1896 р.), зародило-

ся в Китаї на початку XX століття, а пізніше 

потрапило до Японії. 

   Карате – нелегкий вид спорту. Він вимагає 

постійної завзятості й важкої фізичної праці. У 

карате є прийоми нападу та прийоми захисту. 

   Хочу зауважити, що найкраща профілактика 

від хвороб – фізичні навантаження. Без занять 

фізкультурою неможливо виховати витривалої 

та міцної людини, яка б утримувала своє здо-

ров’я все життя. Сила та міць кожного з нас 

найбільше залежать від фізичної підготовки, 

яка здатна зміцнити зв’язки, наростити м’язи, 

поліпшити контури фігури. Здорове тіло може 

протистояти багатьом захворюванням. 

   Отже, регулярні за-

няття карате допомага-

ють перемогти лінь, 

стреси, зміцнити здоро-

в’я, отримати заряд 

енергії, набути впевне-

ність і виховати Силу 

Духу.  

 

 

Москаленко Марк, 10-А клас 



 

 

РОЗМАЇТТЯ ТАЛАНТІВ 

 

   Багато людей думають, що професія актора 

дуже легка. Насправді – це надзвичайно важко 

як фізично, так і морально. 

   Актори повинні не тільки запам’ятовувати 

довгі тексти й уміти взаємодіяти з партнерами. 

Їм необхідно працювати над образом героя, на-

повнювати його внутрішній світ, мати культуру 

мови й, насамперед, уміти чітко висловлювати 

свою думку. 

Театр «Браво»  

та мій досвід праці в ньому 

   Театр «Браво» –  це невеликий театр актриси 

Титаренко Любові, який розташований по вули-

ці Олеся Гончара, 75. 

   Почала я грати в ньому з 2016 року в дитячій 

групі. Спочатку виступала в масовці, але вже 

два театральні сезони виконую чотири головні 

ролі в постановках для дорослих. 

   Театральне життя дуже складне не тільки для 

дитини, а й для досвідчених майстрів сцени. 

Режисери використовують різні способи, щоб 

вивести актора на потрібну емоцію або дію. 
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   Чудова, талановита, дуже пластична  учениця 8-Б класу Віолетта Кудрявцева 

має неабиякі  успіхи в театральному мистецтві. Вона займається в театральній 

студії «Дійство» НВК «Ерудит», а також є артисткою  Київького театру «Браво».  

Ось що каже наша гімназистка про своє хобі. 
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1. Сніжинки утворюються з пари, яка в більш те-
плих умовах перетворилася б на дощ. 
2. Візерунок на кожній сніжинці різний, однакових 
сніжинок не буває. 
3. 95% сніжинки займає повітря. Тому вона дуже 
легка й повільно опускається на землю (1 кілометр 
за годину). 
4. Холодна зима збільшує апетит людини. 
5. У горах Антарктики можна спостерігати сніг 
різних кольорів – фіолетовий, червоний, рожевий, 
жовтувато-бурий. 
7. Одна заметіль здатна принести 39 млн тонн 
снігу. 
8. Більше половини населення Землі ніколи в жит-
ті не бачили справжнього снігу. 
9. Температура льоду буває різною. Найхолодні-
ший лід може досягати температури мінус 60 
градусів (наприклад, в антарктичних льодовиках). 
У гренландських льодовиках лід тепліший, близько 
мінус 28 градусів. Найтепліший лід, біля 0 градусів, 
лежить на вершинах Альп і Скандинавських гір. 

 

Підготував Прокоп’юк Олександр, 2-Б клас 


