
 

 

 
Мистецтво     мате-
ринства 

Мамина любов 

День матері та сім’ї 

Сонячний промінчик 

Дистанційне навчання 

Хочу до школи! 

Обираю майбутнє 

Мрії збуваються 

Вербна неділя 

Радісний Великдень 

Традиції святкування 
Великодня 

Потрібно знати 

Великдень на каран-
тині 

Художня гімнастика – 
витонченість і краса 

Успіх – наполеглива 
робота 

Душа художника 

Світ очима киці 

Дощ 

Хоку 

Весна прекрасна! 

Чим пахне літо? 

Вогонь і Вода 

Власна творчість 

Барви моїх уподобань 

Музика любові 

Секрети приготування 
«кришталевого» декору 
для пасок і крашанок 
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   А чи знаєте Ви, яка безмежно цінна краса 
материнської любові, сплетеної не з шовку, 
срібла чи перлів, а з поцілунків, поглядів та 
доторків, кожен з яких, наче сонячний чи мі-
сячний промінь. Це – Любов, вічна й незмін-
на, яка нічого не просить взамін, а лише да-
рує, Любов, яка тримає свої долоні над нами, 
доки ми йдемо життям, і захищає холодними 
зимовими ночами, Любов, яка править світом 
й обертає землю. 

   На жаль, ми не завжди володіємо справжньою цінністю 
людських стосунків, відчуттям, що душі – на одній хвилі. 
Та коли зникає межа між мною й найріднішою у світі ма-
мою, а серця наші торкаються одне одного, – я щасливий. 
   Мама навчила мене знаходити значення й задоволення в 
кожному моменті буття, нагородила здатністю з насоло-
дою відкривати для себе диво, яке ховається в кожній  
квітці, кожній хмаринці, кожному досвіді. У щоденних 
турботах вирішувати свої проблеми доводиться без неї. 
Але молитва материнська завжди освячує мою дорогу. 
   З нагоди чудового свята – Дня матері, щиросердно ві-
таю всіх жінок НВК «Ерудит»! Знаю, скільки праці й лю-
бові вкладає кожен з Вас у навчання та виховання підрос-
таючого покоління, скільки недоспаних ночей провели 
Ви над зошитами учнів, скільки терпіння й витримки ви-
ховали в собі. 
  Будьте такими, якими я Вас знаю: працьовитими, добри-
ми, щедрими, ласкавими, усміхненими, красивими! Здо-
ров’я Вам і довголіття, жіночого щастя й мирних днів на 
планеті людей! 

Щиро Ваш – директор НВК «Ерудит»  
Олександр Михайлович Перехейда 

*   *   * 
Прилетіла ластонька 
Навесні до хати, 
До віконця ластиться,  
Питає, де мати. 

Не хвилюйся, ластонько, 
Оновляй гніздечко –  
Ходить наша матінка 
Десь тут недалечко… 

Юрій Ряст 
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ІЗ ШАНОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ 

Мамо, добре, що ти є, — ніжне сонечко моє! 
Від твоєї теплоти так і хочеться рости. 

Олександр ДЕРМАНСЬКИЙ 

   Мама – це та жінка, яка бере на себе відповідаль-

ність дати світові нове Життя, Життя новій Людині. 

Це найбільший дарунок, який отримує вона від Бо-

га. Її руки цілющі, голос лагідний, усмішка щира. 

Мама пахне хлібом і молоком, сяє любов’ю, яка не 

забудеться ніколи! 

   Материнське серце трепетно зберігає все, що бу-

ло з нами в дитинстві. В її архіві – перший крик і 

подих немовляти, перші кроки й перший зубчик, 

перемоги й падіння,  радощі й болі  дитини. 

   Бути мамою – щастя, одна з найбільших утіх жін-

ки! Це вона своїм прикладом закладає в  нашу сві-

домість сценарій майбутнього, мотивує й надихає, 

завжди підтримує, вірить і любить нас такими, яки-

ми ми є. Цей зв’язок – найміцніший.  

   Мама завжди буде поруч, навіть якщо перебуває 

далеко. Вона любить не за щось, а за сам факт існу-

вання дитини. Її любов – безмежна, її серце –  нео-

сяжний Всесвіт. А цілий Всесвіт для неї – ТИ.   

Бережімо наших МАМ! 

Зі святом Вас, найдорожчі у світі! 

Ковальова Марина Миколаївна – 

мама учениць 2-Г класу НВК «Ерудит» 

Марійки та Софійки, а також сина Єгора  

 

 

 



 

 

   Думаю, не знайдеться людини, яка б не хотіла мати  щасливу, міцну, без конфліктів та 

непорозумінь, ідеальну сім’ю. Звичайно, усі ми різні, та єднає нас любов один до одного, взає-

моповага при особистій свободі кожного. У благополучних сім’ях діти завжди радісні,   

усміхнені. Вони мають можливість розвиватися, гарно вчитися, рости здоровими фізично 

й духовно. 

МОЯ СІМ’Я 
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Родина учениці 2-В класу 
Насті Круковес 

   Я дуже люблю свою маму. Вона в 

мене добра, красива, гарна господиня, 

одним словом, – найкраща! Тато каже, 

що мама, наче сонячний промінчик! Я 

теж так думаю. 

Андрощук Іван, 2-В клас 



 

 

   Нещодавно всі школи України перейшли на 

дистанційне навчання. НВК «Ерудит» та-

кож. Ми знаємо, що причиною цього є коро-

навірусна інфекція COVID – 19.  

   Раніше я не уявляла, як це оволодівати знан-

нями дистанційно, адже не мала досвіду тако-

го навчання. Було важкувато організувати се-

бе, виділити час на виконання домашніх      

завдань та вивчення нового матеріалу. Згодом 

мені вдалося розробити ідеальний розпорядок 

дня, і зараз усе пішло на лад. Спочатку намага-

юся виконати найскладніші уроки, а потім пе-

рейти до легших. Здавалося, учитися  дистан-

ційно навіть зручніше, ніж у школі. Сидячи 

вдома, з’являється можливість проводити ба-

гато часу з родиною. Можна поспілкуватися, 

пограти в настільні ігри, разом подивитися 

безліч цікавих фільмів. 

   Звичайно, є й мінуси. Не вистачає прямих 

пояснень від учителів, часом не вдається   

швидко завантажити домашні завдання. Також 

набридає сидіти вдома, хочу спілкуватися з 

друзями. Сподіваюся, найближчим часом ми 

повернемося до рідної школи! 

Денисенко Поліна, 6-Б клас 
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ШКІЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ 

   Той день був незви-

чайний. За кілька днів 

до нього, практично в 

один клік, ми всі мали 

перелаштуватися й пе-

рейти на дистанційне 

навчання. Ну, нарешті! 

Я так радів! Уявляв, як 

буду спати досхочу, 

гратися з друзями за 

комп’ютером, гуляти в парку, слухати музику й 

час від часу заглядати в підручники. Та й навіщо 

багато вчитися? Пошукав відповіді в Інтернеті – і 

все готово. 

   Але «не так сталося, як гадалося». Комп’ютерні 

програми дуже часто належно не працюють. Я слу-

хав багато музики, аж надто багато. Часто разом з 

татом. І був це не мій улюблений реп, а Бах, Ген-

дель, Вівальді. Тепер, коли йде мова про класичну 

музику, пригадую «Концерт №2 для фортепіано з 

оркестром» французького композитора Каміля  

Сен-Санса. Цей твір ще називають «Концерт для 

друга». Після матусиних слів «як ти міг такого не 

знати?», усе життя буду пам’ятати, що вокального 

концерту не існує, а ось хоровий – є. 

   З мовами в мене все добре. З літератури – постій-

но якісь «борги». Прочитав уже все, що можна бу-

ло прочитати, і все одно – дві червоні крапки, тоб-

то, «борги». Це звучить як вирок для моєї сім’ї!  

   Із прогулянками в парку нічого не вийшло – ка-

рантин. З іграми за комп’ютером – усе строго, тіль-

ки, якщо виконав усі завдання. А як їх виконати, 

коли вони нескінченні? Не навчання, а якесь пока-

рання. Боже, як я хочу до школи!  

Фішо Володимир, 6-Б клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Не кожен художник може похвалитися 

вмінням малювати людину. Тут потрібен 

неабиякий хист. Поглянувши на портре-

ти учениці 7-А класу Уляни Мель, розумі-

єш, що вона чудово володіє графічним мис-

тецтвом.  



 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ОРІЄНТИР 

   У майбутньому я хочу 

стати бізнесменом. Це моя 

найзаповітніша мрія! Для її 

здійснення, пішов учитися 

в бізнес-школу ПриватБан-

ку. Там освоїв ази бізнесу 

та зрозумів, як правильно 

розпоряджати-

ся грошима. А 

ще – став од-

ним з найкра-

щих учнів Ук-

раїни, їздив у 

головний офіс 

банку міста Дніпро, де проходили навчальні 

тренінги. Спілкувався з працівниками цієї ус-

танови, був на екскурсії в головному офісі  

банку. Нам показували, як улаштований бан-

комат. Я заходив до сховища, де знаходяться  

банківські комірки. Навіть тримав у руках  

злитки золота й срібла! Побував у кабінеті го-

лови правління банку, зробив фото в його   

кріслі, а також у мене брали інтерв’ю для те-

лебачення.  

   У майбутньому мрію вчитися на економіч-

ному факультеті, тому мені важливо знати такі 

предмети, як математика, історія та українська 

мова, а також іноземні мови – англійська та 

французька. Я вірю: моя мрія займатися при-

бутковим бізнесом, який піде на користь Ук-

раїні, здійсниться! 

Бородін Олександр, 6-Б клас 

   У мене є багато мрій. Але одна з найважли-

віших – вступити до Оксфордського універси-

тету Великобританії, де зможу безкоштовно 

вчитися на медичному факультеті. Це бажання 

з’явилося досить давно. Незважаючи на склад-

ну ситуацію у світі, вірю, що все задумане 

мною обов’язково здійсниться! На запитання, 

чому саме Оксфорд і чому факультет медици-

ни, я відповім так. 

   З раннього дитинства батьки мене вчили, що 

необхідно допомагати людям, незважаючи на 

їхній фінансовий стан. І багатим, і бідним пот-

рібна якісна, професійна медицина, тому дове-

деться багато працювати, щоб стати справж-

нім лікарем. А Оксфордський університет, я 

вважаю, є одним з найкращих та найпрестиж-

ніших у світі. Навчання в ньому не таке вже й 

дешеве, аж 24750 £ у рік. Можливо, для когось 

ця сума невеличка, та для  моєї  сім’ї –  непо-

сильна. Тож я вирішила дуже гарно вчитися, 

щоб мати   можливість поступити на безкош-

товне навчання. Цим хочу віддячити своїм  

батькам за все, що вони для мене зробили. Я їх 

дуже люблю й сподіваюся, що колись вони 

почують про  видатного лікаря – Попову Полі-

ну Олександрівну. 

   Також у мене є багато «маленьких» мрій. 

Наприклад, зустріти улюблених акторів, подо-

рожувати Європою, побувати в Новій Зеландії 

та Лондоні. Щиро вірю, що все задумане здій-

сниться!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Поліна, 6-Б клас 
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   Кожного року за тиждень до Великодня лю-

ди відзначають велике християнське свято — 

Вхід Господній в Єрусалим. В Україні його ще 

називають Вербною неділею. 

   У цей день християни несуть до церкви свя-

тити заздалегідь придбані вербові гілочки. Ко-

ли їх приносять додому, легко-жартома посту-

кують ними всіх членів родини, щоб здорови-

ми були.  

   Діти стараються якнайшвидше дістати вербу 

й тут же проковтнути по кілька «котиків», 

«щоб горло не боліло». По селах цими гілочка-

ми виганяють перший раз корів на випас, збе-

рігають їх цілий рік від недуг і грому. Від     

вербної неділі починають готуватися до Вели-

кодня: варять яйця, фарбують писанки, випіка-

ють обрядове печиво й паску. 

    Відомо, що коли Спаситель їхав на ослі, то 

люди встеляли Йому дорогу пальмовим гіллям. 

З цього й пішов звичай святити гілля дерев у 

цю неділю. У південних країнах, де росте паль-

ма, святять пальмове гілля. В Україні нашим 

предкам довелося вибирати якесь інше дерево. 

І цей вибір упав на вербу. 

   Верба має велике значення в народній меди-

цині. Коли хворіють люди або тварини, то зна-

харі варять свячену вербу разом з цілющими 

травами й напувають тим варивом хвору люди-

ну чи тварину в повній надії, що «поможе». 

Виваром свяченої верби мочать голову й цим 

лікуються від болю голови, а також від пропас-

ниці та ревматизму, збивають нею гарячку. 

Товчене листя з верби кладуть на рани, а горіл-

ку, настояну на її листі, п’ють проти шлунко-

вих захворювань.  

   Колись господарі, повертаючись із церкви зі 

свяченою вербою, до хати не заходили, а відра-

зу ж садили на городі чи в полі по кілька гілок, 

«щоб росли Богові на славу, а нам, людям, на 

вжиток». Решту гілочок, що залишилися, несли 

до кімнати й ставили на покуті під святими об-

разами. 

Калашнікова Антоніна, 6-В клас 

ЗВИЧАЇ, СВЯТА, ТРАДИЦІЇ 
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   Навесні всі 

християни свят-

кують Ве-

ликдень. Цей 

день особливий. 

І не тільки тому, 

що родина має 

нагоду зібрати-

ся за святковим столом. Не варто також забувати, 

що це одне з найрадісніших та найулюбленіших 

свят.  

   Наші предки у великодню ніч розпалювали біля 

церкви вогнище, слідкували, щоби воно не згасло. 

Інші люди, хоч і залишалися вдома, теж намагалися 

не спати. Казали, хто засне – увесь рік буде сонним. 

   Не обходилося свято без розмальованих писанок. 

Яйце завжди символізувало нове життя. Але неод-

мінно стається так, що старе має дати місце новому. 

Тому писанку символічно розбивали. Також слов’я-

ни катали писанки по землі для родючості та збері-

гали впродовж року, щоб захистити домівку від різ-

них негараздів.  

   До речі, найбільша писанка  знаходиться  в  ка-

надському містечку Вегревілль: 8 м завдовжки, 5 м 

завширшки, а важить це чудо близько 2 тонн. Не 

дивуйтеся, вона така важка, бо збудована з уламків 

літаків (хоч як не дивно це звучить). Подібно до 

флюгера, ця писанка повертається за вітром, а вид-

но її в радіусі кількох кілометрів. Створили це диво 

на згадку про перших українців, котрі приїхали на 

територію Канади багато років тому. 

Кармазинська Христина, 6-В клас 

http://www.uamodna.com/articles/the-past-echoes-in-the-present/
http://www.uamodna.com/articles/the-past-echoes-in-the-present/


 

 

ЗВИЧАЇ, СВЯТА, ТРАДИЦІЇ 

   До Свята Христового Воскресіння в моїй  сім’ї 

готуються заздалегідь. Ми їдемо в село до прабабу-

сі. Там з мамою випікаємо паски. Процес випікання 

дуже клопіткий, але цікавий. Спочатку замішуємо 

тісто, потім шукаємо для нього тепле місце, щоб 

воно «піднялося». Через декілька годин тісто ви-

кладаємо у форми та випікаємо в духовці. Коли 

пасочки спеклися, їх прикрашаємо. Вони так смач-

но пахнуть, що одразу хочеться покуштувати! Та-

кож фарбуємо яйця. Згодом кладемо їх у кошик з  

пасочками, щоб зранку освятити в церкві. 

   На світанку мама й дідусь ідуть до церкви, а я 

прокидаюся та чекаю їхнього повернення вдома.  

   На Великдень уся наша велика сім’я збирається 

разом: я, мама, тато, бабусі та дідусі, брати, тітки та 

дядьки. Ми вітаємо один одного зі святом, а потім 

я зі своїми братами граємося в цікаву гру «Битки»: 

стукаємо тупим або гострим кінцем фарбованого 

яйця в крашанку суперника. Якщо яйце тріснуло – 

програв. Чиє залишиться не розбите – той виграв. 

   Я дуже люблю це свято!  

Трегуб Поліна, 2-Г клас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Великдень щороку святкується в різні дні й ось 

чому.  

   У 325 році в місті Нікея (нині Ізник, Туреччина) 

відбувся Нікейський собор, на якому постановили, 

що це свято буде після 21 березня в неділю, услід 

за появою повного місяця. А оскільки таке явище 

відбувається завжди в різний час, то й дата святку-

вання різниться. Щоби визначити цю дату, спочат-

ку з’ясовують, коли місяць уперше буде повним 

після весняного рівнодення. А наступна неділя – це 

вже Великдень. 

   Однак християни користуються двома різними 

календарями. Православні та греко-католики сліду-

ють юліанському календарю. 

Католики віддають перевагу 

григоріанському, згідно з 

яким весна розпочинається 

раніше  на 13 днів. Саме  то-

му  католицький та православний Великдень свят-

кують у різні дні, але деколи трапляється, що обид-

ві дати збігаються. 

   У великодню ніч християни йдуть до церкви на 

нічне богослужіння.  

Чуйков Дмитро, 6-В клас 
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   Такого незвичного Великодня, як у 2020 році, у 

світі ще не було. Пандемія коронавірусу перевер-

нула життя людей «з ніг на голову». Задля уник-

нення чергового спалаху небезпечного захворюван-

ня, медики наполегливо рекомендували українцям 

утриматися від відвідування храмів. 

   Найкраще, що можна було зробити, – поставити 

власне здоров’я вище за прагнення влаштувати  

пишні гуляння чи дотримуватися всіх традицій. 

Саме тому кожна сім’я перебувала у своїх домів-

ках. 

   Ми пекли паски, розмальовували писанки, слуха-

ли он-лайн богослужіння, готували святковий обід, 

дивилися цікаві кінофільми, спілкувалися з рідни-

ми по телефону, бажали один одному міцного здо-

ров'я, благополуччя й процвітання, віри й любові, 

миру та щастя. 

 Яковенко Денис, 6-Б клас 
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ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТ 

 

   Я займаюся художньою гімнастикою з 

п’яти років. Зараз, будучи дванадцятиріч-

ною дівчинкою, маю понад 70 медалей та 

15 кубків, а також є срібною чемпіонкою 

Києва та України. 

   Художня гімнастика – це жіночий вид 

спорту. Розумію: не всі будуть олімпійсь-

кими чемпіонками світу чи України, але 

кожній дівчині стануть у нагоді краса, 

стрункість, витонченість. Гімнасток вид-

но здалека. Протягом життя вони зберіга-

ють чудову фізичну форму з гарною осан-

кою. Крім того, це виховання характеру, 

формування культури здорового способу 

життя. Спортсменки здоровіші від рове-

сників, які багато часу проводять за ком-

п’ютером. Вони  швидше  роблять  до-

машні завдання, гарно вчаться, мають 

свій розпорядок дня, якого дотримують-

ся, і це дисциплінує змалку. Я приділяю 

багато уваги навчанню, устигаю в спорті 

та в школі, учуся на відмінно. 

   Раджу всім дівчатам займатися гімнас-

тикою, адже це так красиво! 

Єрьоменко Рената, 6-А клас 

 



 

 

 

   Я дуже люблю спорт. Найбільше – дзюдо. 

Тренуюся вже 3 роки, хочу бути здоровим і 

сильним.  

   Започаткував дзюдо японець Дзігоро Коно в 

1882 році. Це не просто боротьба, тут важлива 

також дисципліна, культура й повага до супер-

ника, гострий розум і швидка реакція.  

   Займаючись дзюдо, за свої вміння отримав 

жовтий пояс. Прагну дорівнятися до таких 

спортсменів, як Аббе Ута, Шохей Оно, Токато, 

Рінер. Відомою українською 

дзюдоїсткою є Дарія Біло-

дід, наймолодша чемпіонка 

світу. Я тренуюся з нею в 

одному клубі й бачу, як на-

полегливо вона працює та 

скільки сил докладає, аби 

досягти такого високого рів-

ня. Адже успіх – це 1%  та-

ланту й 99% праці.  

   Думаю, кожен може виб-

рати для себе улюблений 

вид спорту й займатися з 

задоволенням. 

Громик Артем, 2-Г клас 

 

 

 

 

 

 

НА СХОДИНКАХ ДО ОЛІМПУ 
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   Квіткові натюрморти учнів 

6-А класу Щербини Владисла-

ви (зліва) та Руденко Лізи 

(справа)  зачаровують!   Хо-

четься милуватися їхніми  

картинами, розглядати кож-

ну пелюсточку, листочок, 

травичку. Аж не віриться, що 

це творили наші талановиті 

гімназисти!  

 



 

 

ДУША ХУДОЖНИКА 

==================================================================== 

Свої творіння представляє учениця 6-Б класу Демченко Поліна 
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   Я дуже люблю малювати, тому вирішила зайнятися цим видом мистецтва серйозно. 

Ходжу до художньої школи вже декілька років. Коли зосереджуюся на картині, усі три-

воги швидко минають. 

   Ось три картини, які намалювала за час карантину.    

Стрешенець Вероніка, 6-Б клас 
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   Привіт! Думаю, ви знаєте, що мене звуть Камі-

ла?.. 

   Сьогодні чудовий день, тому з кицькою Шарло-

тою прекрасно провела час на вулиці. Це ж таке 

щастя! Між нами одна відмінність: я – людина, а 

моя кицюня – кітка. Як вона бачить світ? Що думає 

про нього?.. Мені захотілося поглянути на життя 

очима цієї красивої тваринки. Правда, гарна ідея?  

   Отже, я киця, а точніше – маленьке котеня. Мене 

звати Шарлота, маю сім місяців. Думаю, що вже 

доросла! Коли зустрінетеся зі мною, то щоб знали, 

що це я. Моя шерсть сірого кольору, на ній багато 

світлих плям. Дивлюся на світ жовтогарячими очи-

ма. Коли хочу гратися, вони стають досить великі, і 

тоді ви скажете, що я дуже мила. Це правда! Я пух-

наста, добра та вихована. Але буває, що деколи 

дряпаюся. Коли мене купають. Тоді нявкаю, хочу 

втекти з надоїдливої ванної кімнати. Купатися не 

люблю, бо потім уся мокра, мені холодно, я трясу-

ся. 

   Обожнюю котячий паштет. Він такий смачний! 

Ой, забула: люди його ще не пробували! То я вам 

раджу. Ням-ням, оближитеся! 

   Подобається, коли хтось із людей одягає теплий 

м’якенький халат. Він нагадує мою маму-кицю. 

   Живу в добрих господарів, у домі, де все таке но-

веньке, дивне та велике, що іноді можу й заблука-

ти, проходячи з кімнати в кімнату. Сюди принесла 

мене одна жінка. Удома тоді ще нікого не було. 

Потім із села приїхали дві дівчинки та їхній тато. 

Вони підійшли та погладили мою голівку. У той 

день я мала лише один місяць. 

   До речі, моя порода – персидська шиншила бла-

китна. Ви запитаєте, чому блакитна? А тому, що 

при сонячному світлі я блакитного кольору, а при 

кімнатному – сіра.  

   Моя історія життя дуже цікава! Ви погоджуєтеся 

з цим? 

Нестикайло Каміла, 6-Б клас 

есе 

   Вечір. За 

вікном ішов 

дощ. Не той, 

що лякає й утверджує думку про  

некерованість сил природи, не 

розгул стихії, а лише одноманіт-

не шерхотіння, сумне й водночас 

заспокійливе. 

   У той вечір ніщо не віщувало 

дощу. На вулиці стояла тепла 

погода, лиш де-не-де по небу 

котилися сірі хмари.  Вони   по-

вільно пливли в далечінь, ховаю-

чись за новими високими будин-

ками, поступово щезаючи за рва-

ним небокраєм. 

   Спочатку почулося шарудіння 

листя, згодом шум усе поси-

лювався, здавалося, що хтось 

навмисне розбудив казково-

го Вітровія. Раптом великі 

краплі застукали по підві-

конню, забарабанили сильно, 

ритмічно. Як швидко погода мо-

же міняти настрій! Знову дощ! 

Холодний літній дощ! Тепер 

тільки він і похмуре небо. Я си-

дів у своїй кімнаті й слухав шум, 

чимось  схожий  на  музику  ор-

кестру, що раптом розгубив усі 

свої ноти й тепер намагався гар-

монізувати гру таких різних   

інструментів. Та це йому не вда-

валося ніяк. 

   А я сидів, затишно влаштував-

шись у великому кріслі, просто 

дивився у вікно й думав, що саме 

так часто буває й у житті. Адже 

п’ять хвилин тому ніщо не 

сповіщало про дощ, а зараз на 

вулиці – холодна злива. 

   Дощ ніколи не попереджує про 

свою появу, як і про закінчення. 

Так і в житті – ти ніколи не зна-

єш, що чекає тебе за рогом і, як 

правило, забуваєш парасольку, 

коли вона дуже необхідна, щоб 

захиститися від негоди. У житті 

також може «йти дощ», сонце 

може раптово зникнути за хма-

рою, а моменти щастя щезнути, 

як сон. 

   Дощ – це те, що минає, а  жит-

тя – вічне. У ньому бувають ра-

дощі й печалі. Але кожен з нас 

чекає щасливих сонячних днів.  

Вавренюк Микита, 9-А клас 



 

 

ПРОБИ ПЕРА 

  

   Хоку… Для більшості українців – це нове й незвичне слово. Проте трирядковий неримова-

ний вірш, що вирізняється простотою поетичної мови, свободою викладу й народжений в 

Японії, дедалі впевненіше крокує по планеті, згуртовуючи навколо себе  багато  шанувальни-

ків цього жанру. 

   Тематичні можливості хоку надзвичайно широкі. У маленькому вірші автор може вирази-

ти стан природи й найтонші порухи людської душі.   

   Гімназисти 6-В класу спробували створити свої хоку. Ось що з цього вийшло. 

*   *   * 

Акула ковтає велику рибину. 

Кит – пів океану планктону. 

Потреби різні. 

 

*   *   * 

Птах летить 

завжди прямо. 

Поворот уповільнює рух. 

 

*   *   * 

Легкі хмарини 

пливуть у синю далеч. 

Життя в русі. 

 

*   *   * 

Вітер поміж трав. 

У зеленім царстві цім 

купався в росі. 

 

Філіпов Євген, 6-В клас 

*   *   * 

Біжу по траві. 

Вона не скаже, що їй боляче, 

та я це знаю. 

 

*  *   * 

Птаха злетіла 

крилечками до неба. 

Щастя шукає. 

 

Туровець Поліна, 6-В клас 

*   *   * 

У хрест на церкві 

вдарила блискавка. 

Зевсе, що робиш?! 

 

*   *   * 

Підняла очі – 

щось рогате в небі. 

А рух – то місяць. 

 

*   *   * 

Гриць укусив лікоть. 

У мене запитання: 

як і навіщо? 

 

*   *   * 

Співає пташка 

на зеленому кущі, 

бо травневий день. 

 

Калашнікова  

Антоніна, 6-В клас 
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ПРОБИ ПЕРА 

   Нещодавно на 

вулиці дув хо-

лодний вітер, 

дерева стояли 

голі. Тепер усе 

зелене, цвіте й 

пахне. Це так 

непомітно від-

бувається! Ще 

вчора листочки 

й травичка були 

зовсім малень-

кі, а сьогодні 

через густе лис-

тя не розгледіти 

нічого з вікна. Фруктові дерева прикрашені бі-

лими та рожевими ароматними квітами, незаба-

ром і бузок зацвіте. 

   Стільки дивовижного можна побачити довко-

ла: галявину з жовтими кульбабами, божу   ко-

рівку на смарагдовій травинці, чарівну веселку 

після весняного дощику! Приємно чути гучний 

гуркіт грому й засинати під колискову пісеньку 

дощу. 

   Безперечно, весна прекрасна. Дочекавшись її, 

не хочеться відпускати. 

Рогова Анастасія, 8-А клас 

========================== 

 

 

   А чи замислювалися ви коли-небудь, чим пах-

не літо? Відпочиваючи в Анапі, я зрозуміла, що 

воно пахне солоним морем, смачними ягодами 

й фруктами, свіжою зеленою травою, яскрави-

ми квітами, парним молоком і медом. Ці запахи 

витають у повітрі тільки влітку. 

   Але в літа є не тільки запах, але й колір. Зе-

лень лісів і гаїв, синя гладь моря, чисте блакит-

не небо з білосніжними хмарами, різнобарвний 

килим лісових і садових квітів, білий пісок пля-

жу, шоколадна засмага – усе це барви літа. А 

ще – літо не було б літом, якби не повнилося 

різноманітними звуками: шумом прибою на 

морі, дзижчанням бджіл, які збирають мед, 

скрекотом коників і цвіркунів, кумканням жаб 

вечорами, гуркотом грому під час дощу. 

   Я завжди насолоджуюся всім, що дарує літо. 

Федорчук Сабріна, 8-А клас 

 

 

 

казка 

   У чепурненькій лісовій хатинці в мирі та 

злагоді жили собі Вогонь і Вода. Вони разом 

вели домашнє господарство, любили поря-

док. 

   Та одного разу Вогонь посперечався зі сво-

єю подругою, переконував її, що користь від 

нього набагато більша, ніж від Води.   

– Я гарячий і проворний! Маю таку силу, що 

здатний усе спалити! – гордо викрикував.  

– Ні! – не погоджувалася Вода. – Стати в на-

годі, допомогти природі й людям зможемо 

тоді, коли будемо разом!  

   Вогонь страшенно розлютився. Він увесь 

палав, розсипаючи іскри по кімнаті. Ледь не 

зайнялася занавіска! Якби не Вода, їхня свар-

ка могла б спричинити пожежу. 

   Згодом, після скоєного, Вогонь заспокоїв-

ся. Він більше ніколи не сварилися з Водою, 

бо зрозумів, що сильно помилявся. 

Кузнєцов Михайло, 2-Г клас 
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   Я обожнюю малювати, ліпити, шити. Мені 

ніколи не буває сумно, навіть зараз під час ка-

рантину. Окрім уроків, багато часу приділяю 

улюбленим заняттям. У мене є все, що потріб-

но для цього. Свої кишенькові кошти я не ви-

трачаю на безглузді речі, а відкладаю та куп-

ляю те, що знадобиться для майбутнього мис-

тецького витвору. 

   Зі своїми роботами брав 

участь у виставках на за-

воді «Антонов» та в гале-

реї «Глобус».  

   Одного дня вирішив, що 

хочу поділитися своїм 

доробком з іншими людь-

ми, тому створив свій 

YouTube канал, на якому по-

казую, як намалювати ту чи 

іншу картину, зробити       

якийсь виріб своїми руками. 

Нещодавно в мене з’явилася 

нова рубрика «Ліпимо ра-

зом».  

   Запрошую до соціальних 

мереж, в яких публікую свої відео: 

Instagram – borodin3209   

YouTube – https://www.youtube.com/channel/

UCno0daVdqaV0UygYxlzZZqg?

view_as=subscriber  

Бородін Олександр, 6-Б клас 

 

РОЗМАЇТТЯ ТАЛАНТІВ 

Жуков Давид, 6-А клас 
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  У вільний час 

я займаюся тим, 

що мені    най-

більше подоба-

ється: багато 

читаю, щоб діз-

натися про все, 

чого не знав ра-

ніше, роблю 

аплікації, вити-

нанки, а ще – 

обожнюю ма-

лювати. Коли 

беру в руки олівець чи пензлик, поринаю у світ 

творчості й краси, розслаблююся й починаю 

мріяти. У майбутньому планую стати відомим 

архітектором. 

   Також люблю спорт. 

Це моя стихія! Граю у 

великий теніс із чоти-

рьох років. Цей вид   

спорту вважають   інте-

лектуальним. Він розви-

ває витривалість, силу, 

координацію й швид-

кість, увагу й зібра-

ність, поліпшує  ди-

хальну систему, на-

лагоджує кровообіг, 

роботу серця, зміц-

нює імунітет.  

Черноусько Матвій, 

2-Г клас 
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   Я дуже люблю музику.  По-

просив матусю, щоб записала 

мене до музичної школи, що 

вона й зробила. Там я позна-

йомився з чудовою вчитель-

кою Мариною Володимирів-

ною, яка навчає нас, майбут-

ніх професіоналів, майстерно 

грати на ударних інструмен-

тах, барабані. Марина Воло-

димирівна ще більше заціка-

вила мене чарівним світом 

музики. Це стало моїм хобі. Я 

відчуваю красу мелодії, можу 

ритмічно повторити її. І це 

так цікаво! Обожнюю слухати 

музичні композиції. У мене 

дома є тренувальні барабани, 

на яких займаюся щоденно. 

   Вдячний мамі та вчительці 

за насолоду творчості! 

Бучинчик Кирило, 2-Г клас 
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   Великдень – найбільш давнє, урочисте й радісне 

торжество з усіх великих християнських свят цер-

ковного року. До нього люди готуються заздалегідь 

та з особливою відповідальністю. 

   Ось і в нашій родині кожного року ми готуємо 

смачні паски, а потім з неймовірним задоволенням і 

святковим настроєм прикрашаємо їх разом з писан-

ками. Обираємо якийсь незвичайний дизайн і вті-

люємо його в життя. Паски та яйця декоруємо 

«кришталевими» льодяниками, які виготовляємо 

самі, та доповнюємо загальний вигляд шматочками 

шоколаду, кокосовими пластівцями. Плоди такої 

праці дуже подобаються нашим друзям та родичам, 

і тому ми хотіли б поділитися деякими секретами 

приготування.  

  Робимо наші льодяники не з цукру, а з ізомальту, 

для виготовлення якого використовуємо натуральну 

рослинну сировину, повністю 

безпечну для здоров'я. Вона 

вважається харчовою добавкою 

й дуже широко використову-

ється в кондитерській промис-

ловості, оскільки є замінником 

цукру. Льодяники з ізомальту 

дуже смачні, готуються швид-

ко й просто. 

   Вам потрібно запастися каструлею з товстим 

дном, ложкою, паличками, на яких триматимуться 

льодяники, пергаментним папером, на який будете 

відливати льодяники для застигання. Із харчових 

інгредієнтів знадобиться ізомальт і кондитерські 

посипання. Кількість ізомальту залежить від того, 

скільки льодяників ви маєте намір зробити. Але він, 

після розплавлення, дуже швидко застигає, тому 

варто брати трохи ізомальту – близько 80 г.  

   Рецепт льодяників з ізомальту покроково: 

1. Розплавте, помішуючи, ізомальт у каструлі на 

слабкому вогні до прозорого кольору без білих кру-

пинок, заберіть ємність із плити. 

2. Зачекайте секунд 40, поки маса трохи охолоне 

й стане густішою.  

3. Набирайте ложкою гарячу масу й лийте на 

пергаментний папір. Можна використовувати 

спеціальні силіконові форми, або ж діяти за сво-

єю фантазією. 

4. «Притопіть» у ще гарячий льодяниковий кру-

жок паличку, на якій триматиметься майбутня 

цукерка. 

5. Прикрасьте цукерку різними посипаннями. 

6. Після того, як льодяник застиг, акуратно зні-

міть його з пергаменту. 

7. Готовими льодяниками прикрашайте свої кон-

дитерські вироби.  

Абілов Олександр, 6-Б клас 


