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     Ось ми й перегорнули сторінку 2020 року. У ці пе-
редсвяткові дні мене переповнює почуття вдячності 
всім учителям, працівникам НВК «Ерудит», шановним 
батькам та учням нашої школи! 
    Ми разом пережили багато складних і болючих си-
туацій, зуміли перебороти випробовування й негараз-
ди минулого року, які лягли на плечі кожного. Пробле-
ми, що виникли з Covid-19, ще неподолані. Доведеться 
привикати до дистанційного навчання, закритих на 
карантин класів тощо. Але я вірю, що в майбутньому 
все буде добре!  
     Вельмишановні працівники «Ерудита»! Ви надзви-
чайно працелюбні, наполегливі в досягненні мети,  
потрібні на робочих місцях. Ми разом – це сім’я, в якій 
є свої цінності, вагомі перемоги та здобутки. Я маю 
велику приємність вітати вас: таких різних і водно-
час об’єднаних спільними інтересами, обдарованих 
любов’ю до учнів, яким віддаєте частину свого жит-
тя, часточку  власного серця. 
     Тож нехай радість і втіха, мир і злагода, непохит-
на віра й міцне здоров’я не покидають вас, а Новий рік 
стане джерелом сили й відваги, мудрості й любові! 
    Святкуймо Різдво Христове та будьмо носіями Бо-
жої правди! Співаймо прабатьківські колядки, єднаю-
чи небо з землею! 
    Веселих вам свят, прекрасного й благословенного 
Нового року! 

З повагою – директор НВК «Ерудит  
Олександр Перехейда 
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ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 

 

   Насичений подіями рік добігає кінця. Наступає 

довгоочікувана казкова пора, коли дива стають ре-

альністю. У ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай 

Чудотворець спускається з небес, щоб нагородити 

малюків за їхні добрі вчинки. Найбільш щиро, з ве-

ликим захопленням і  радістю чекають цього свята 

діти, бо святого Миколая завжди вважали своїм 

покро-

вителем 

і заступ-

ником. 

   18 грудня до учнів НВК «Ерудит» завітав святий 

Миколай, який є взірцем працьовитості, скромнос-

ті, чесності, доброти та милосердя.  Діти розповіда-

ли вірші, співали пісні. Радість, усмішка та щирість у 

дитячих очах ще раз переконали всіх присутніх, що 

творити добро, дарувати один одному любов та 

милосердя – це велике благо, яке обов’язково по-

вернеться сторицею. Від свого покровителя учні 

отримали приємні подарунки. 

   Свято вдалося на славу, а щасливі дітки після при-

вітань знову поринути у світ знань. 

Крамар Ілона Сергіївна,  

педагог-організатор 



 

 

ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 

   Зимові новорічні свята – найкраща, 
найважливіша подія року. До неї го-
туються всі, її з нетерпінням чекають 
і дорослі, і діти.  
   Новорічні клопоти починаються, як 
правило, з пошуку красуні-ялинки. 
Люди вже так звикли до цього атри-
бута новорічного святкування, що не 

замислюються над 
тим, скільки це кош-
туватиме нашій при-
роді. 
   Але створити від-
чуття свята, радіс-
ного чекання  дива     
можна й без зни-
щення  дерев. Ялин-
ку бажано вигото-
вити власними ру-
ками, зробивши чу-
дову композицію. 
Набагато краще й 
цікавіше прикраша-
ти соснові чи ялин-
кові гілки, робити 
ялинки з підручного 
матеріалу, створю-
ючи оригінальні 
композиції, які мо-
жуть стати гарним 
подарунком. 

   Учні НВК “Ерудит” представили власні ком-
позиції та ялинкові прикраси, зроблені з різ-
них матеріалів:   пластику, паперу, цукерок, 
ниток.  Їхні творчі пошуки  є підтвердженням 
того, що фантазія дітей – безмежна. 

Маркєлова Олена Іванівна,  
учитель 4-Б класу 
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ШКІЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ 

    17 грудня учні 3-В класу в рамках проекту 
«Ялинкові прикраси» з предмета «Дизайн і  
технології» відвідали «Різдвяну фабрику мрій» 
на ВДНГ. Діти потрапили в справжню казку з 
підземеллям ельфів, занурилися в дивовижну 
пригоду, познайомилися з процесом виготов-
лення скляних ялинкових прикрас, а також діз-
налися про таємницю здійснення мрій. Але го-
ловне не технологічні процеси, а те, що схова-
но всередині кожного з нас: подих, що може 
роздути вогонь склодува; тепло рук, що здат-
не посріблити іграшку; бажання допомогти 
ближньому. Саме це перетворює власне зусил-
ля на справжнє диво. На фабриці розумієш: 
усередині кожного з нас є все для здійснення 
мрій – варто лише вірити. Наприкінці подоро-
жі фабрикою діти разом з ельфом прикрасили 
величезну ялинку. 
Крім цього, кожен 
школяр отримав у 
подарунок набір 
та інструкцію для 
створення кульки з 
власною мрією, 
щоб  прикрасити 
своє святкове де-
рево. 
   Діти отримали 
безліч позитивних 
емоцій! 
 
 

 

Доброволянська  
Вікторія Віталіївна,  

учитель 3-В класу 



 

 

   Коли приходить зима, випадає перший сніг і 
наступають морози, я з нетерпінням чекаю 
Новорічних та Різдвяних свят. Зимові свята 
запам’ятовуються надовго, вони є казковими!  
   Одне з найприємніших завдань, яке доруча-
ють мені батьки в останні дні грудня, – це 
прикрашування  новорічної ялинки. Наше     
святкування завжди відбувається в бабусі 

вдома. Тут ми збираємося всією родиною.   
Бабця готує нам багато різних смаколиків. У 
новорічну ніч обожнюю шукати подарунки під 
ялинкою.  
   Найцікавішим для мене є свято Різдва Хрис-
тового, під час якого здійснюються дивовиж-
ні обряди з колядками й театралізованими   
вертепами. Повечерявши смачною кутею, уз-
варом та іншими пісними стравами, я йду з 

друзями колядувати. За 
це отримуємо солодощі 
або гроші. 
   Різдво в нашій країні 
одне з найважливіших 
свят у році, що має бага-
товікові традиції, які 
шануються в нашій ро-
дині. 

Бучинчик Кирило,  
3-Г клас 

ЗВИЧАЇ, СВЯТА, ТРАДИЦІЇ 
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   Щороку на Новий рік я зі своїми батьками 
приїжджаємо до Карпат. Там проживаємо в 
готелі, який називається «Діана». Розташова-
ний він у селищі міського типу Східниця. При-
рода в цьому регіоні дуже красива. Щодня ми 
ходимо в гори до цілющих джерел. 
   У готелі є лікувальний басейн, а біля села  
Східниця – історична фортеця Тустань. Неда-

лечко від фортеці мож-
на побачити цілюще 
джерело Святої Бого-
родиці.  
   Мені дуже подобаєть-
ся проводити зимові 
канікули в Карпатах! 
Сподіваюся, цього року 
приїдемо туди знову. 

Криварчук Ліза,  
3-А клас 



 

 

СТОРІНКА ЕРУДИТА 

 
   З 20 жовтня по 02 грудня 2020 року Київсь-
кий центр дитячо-юнацького туризму, крає-
знавства та військово-патріотичного вихован-
ня проводив II літературний конкурс учнівсь-
кої молоді м. Києва «Тобі, Україно, моє слово 
і діло!» 
   У конкурсі взяли участь 82 вихованці освіт-
ніх закладів столиці України. 
   Було запропоновано 7 номінацій. Учні НВК 
«Ерудит» стали учасниками двох із них і за-
служено отримали призові місця. 

 

   Номінація «Вигадані історії»: 
І місце – Ощепкова Дар’я, 6-Б клас 
ІІ місце – Миго Марія, 2-Б клас 
ІІІ місце – Александров Єгор, 6-Б клас 
 
   Номінація «Емоції життя»: 
ІV місце – Фесак Ярослава, 6-А клас 
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   Головна ялинка України, що стоїть у Києві 
на Софійській площі, посіла 7 місце серед 
найкращих новорічних дерев із різних країн 
Європи.  
   31-метрова новорічна красуня Києва, попри 
свою скандальність, красою обійшла  ялинку 
в Італії та Польщі, яким присудили 8 та 9 міс-
ця. 
   Верхівку нашої ялинки спочатку прикрашав 
величезний капелюх, що мав символізувати 
оберіг для українців. Та через скандал, що 
розгорнувся навколо прикраси, на святкове 
дерево повісили різдвяну восьмикутну зірку. 
На цьому історія не закінчилася.Під час офі-
ційного відкриття ялинки вона                         
по-справжньому "запалала", бо загорілася 
частина декорацій, які вдалося загасити. 

   Найкрасивішою, за версією організації, є 
головна ялинка Литви. У Вільнюсі цьогоріч, 
замість традиційного дерева, використали 
величезні LED-лампи. Таким чином вони 
створили ілюзію присутності справжньої   

ялинки. 
У рейтингу 10 найкращих новорічних дерев 
Європи, разом з Україною та Литвою, чільне 
місце зайняли ялинки Франції, Чехії, Швейца-
рії, Грузії, Німеччини, Австрії, Польщі та Італії. 

Лєсна Аліна та Плаксіна Аліса, 10-Б клас 

https://zik.ua/news/ludyna/zarobyly_na_kapeliusi_teper_zarobliat_na_zirtsi__lukash_pro_holovnu_ialynku_krainy_990422
https://zik.ua/news/Kyiv/na_holovnu_novorichnu_ialyntsi_u_kyievi_vstanovyly_zirku_zamist_skandalnoho_kapeliukha_990612
https://zik.ua/news/Kyiv/na_holovnu_novorichnu_ialyntsi_u_kyievi_vstanovyly_zirku_zamist_skandalnoho_kapeliukha_990612
https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_cherez_saliut_zahorilasia_prykrasa_bilia_holovnoi_ialynky_krainy_video_990816
https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_cherez_saliut_zahorilasia_prykrasa_bilia_holovnoi_ialynky_krainy_video_990816
https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_cherez_saliut_zahorilasia_prykrasa_bilia_holovnoi_ialynky_krainy_video_990816


 

 

   Прокрастинація – це психологічний термін, 

який означає схильність людей до відкладан-

ня справ на потім, особливо, якщо це  непри-

ємне та небажане завдання.  

   Людей, які схильні до відкладання справ на 

«кращі часи», перекладання відповідальності 

на інших або хаотично виконують свою ро-

боту, називають прокрастинаторами. 

   Хоча цікавитися цим психологічним фено-

меном у широких масах почали не так давно, 

сам термін, як і його визначення, існує ще з 

давньої Греції. 

   Причин виникнення прокрастинації в люди-

ни безліч, але психологи виділили чотири ос-

новні: самоцензура (уникати говорити через 

страх), авторитарність батьків 

(невпевненість дітей у собі  через  автори-

тетність батьків у сім’ї), особистий супро-

тив (небажання виконувати неприємні для 

себе завдання) та тривожність (страх через    

можливий провал та невпевненість у собі).  

   Прокрастинація – велика  проблема  в  сус-

пільстві. І діти, і дорослі здатні відкладати 

справи на потім, але не слід плутати це з 

лінощами. Лінь можна побороти силою волі, 

яку, у свою чергу, кожен може в собі розвину-

ти, а от побороти прокрастинацію складні-

ше, але ось декілька порад, які допоможуть 

вам боротися з цією проблемою: 

1). Якщо прокрастинація тимчасова, а не 

хронічна, то слід спробувати зменшити 

тривожність (здоровий сон, чай із травами, 

концентрація та переконування себе в тому, 

що все вийде).  

2). Метод применшення значущих завдань: 

якщо якесь завдання здається великим та 

складним, через що ви його постійно відкла-

даєте, боячись, що нічого не вийде, то слід 

просто розділити його на декілька менш 

складних частин, зробити план його вико-

нання, враховуючи потрібну кількість  відпо-

чинків – зробити так, щоб виконувати       

завдання було максимально комфортно. 

3). Метод візуалізації: спробуйте уявити се-

бе, коли справа вже завершена. Які емоції ви 

будете відчувати? В основі методу лежить 

візуалізація майбутнього, до якого ведуть 

сьогоднішні вчинки, так ви можете самі на-

дихнути себе до дій. 

   Отже, прокрастинація – це проблема, з 

якою можливо боротися. Сила волі, здоров’я 

та вміння планувати час – основні складові 

не тільки подолання саме цієї проблеми, а й 

взагалі успішного й щасливого життя. Роз-

вивайтеся та вчіться, і тоді у вас усе вийде! 

Стражнікова Катерина, 10-Б клас  

 

ЦІКАВО ЗНАТИ 
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З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ 

   В історії кожної країни є люди, чиї імена з 
гордістю й повагою згадуються співвітчизни-
ками. В Україні таких чимало. Їх називають 
Славетними українцями.  Ці люди з різних ча-
сів. Вони досягли успіхів у різних галузях, зроби-
ли багато доброго для свого народу, тому їх 
довго пам’ятатимуть вдячні земляки. 

     Цікаво та змістовно пройшла презентація 
проекту “Славетні українці” з предмета “Я 
досліджую світ ” для учнів 3-В класу. Діти від-
шукали й підготували відомості, прізвища та 
фото відомих українців. Захоплюючими були 
комп’ютерні презентації. Усе це допомогло 

школярам дізнатися багато цікавих фактів 
про наших земляків, які прославили Україну 
прикладом своєї діяльності й життям, зроби-
ли вагомий внесок у світову культуру, науку, 
спорт.  
      Працюючи над проектом, учні відчули гор-
дість за свій народ, а також переконалися, що 

у світі багато ви-
датних людей. Усі 
вони талановиті, 
з них потрібно 
брати приклад. Ті, 
хто досяг найбіль-
ших висот у жит-
ті, як правило, 
здобували всього 
цього своїми зусил-
лями, своєю напо-
легливою, важкою 
працею.  

 
Доброволянська  

Вікторія Віталіївна,  
учитель 3-В класу 



 

 

СВІТ КАЗКИ 
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   В одному чарівному лісі жив собі на дубі дра-
кон, якого звали Парамоном. Він любив снідати 
пухнастими ранковими хмарами, обідати – гро-
зовими, вечеряти – рожевими  загравами  со-
нечка. Саме тому ́ Парамон був рожевого ко-
льору з зеленими крилами й хвостом. Він ди-
хав не полум’ям, а рожевою лагідною парою. 
Козаки, які часто ночували під дубом, зверта-
лися до Парамона за послугами – чай закип'я-
тити чи парову баню влаштувати. За це дракон 
вимагав від них плату: потрібно було почухати 
його за вухом та пригостити солодощами. Коза-
ки частували Парамона медом і липовим чаєм, 
чухали за вухом і розказували йому цікаві істо-
рії про відвагу козацьку та різні пригоди. І мрі-
яв тоді Парамон теж стати героєм, здійснити 
справжній подвиг. 
   Одного разу прийшла в країну козаків біда. 
Почалася страшна посуха. На полях гинули мо-
лоді сходи пшениці, виникла загроза голоду. 
Козаки міркувати, що робити? Чому дощ не 
йде? Покликали Парамона на пораду. Спустив-
ся той із дуба дуже худий і знесилений. Здиву-
валися козаки. Поцікавилися, чи не хворий їх-
ній улюбленець?.. І сказав тоді дракон, що він 
голодний, бо не має їжі, що вже пів року не 
пролітають над лісом хмари, не йде дощ, що 
без води вся природа гине.  
   Замислилися козаки…  

   – Чим накликали ми гнів Божий? – запитав 
своїх побратимів один із них. 
   Щоб довідатися про це, вирішили піти до ста-
рої чаклунки за порадою. Жила вона далеко: за 
трьома дрімучими лісами біля стрімкої гори в 
дуплі предковічної верби. Обрали для  небез-
печної подорожі відважного молодого козака 
Микиту й дракона Парамона.  Сів козак на ро-
жеву драконову спину – і вони полетіли понад 
селами, полями й лісами.  Через три  дні  при-
землилися в потрібному місці.  
   Зустріла їх чаклунка біля своєї верби. У вели-
кому чавуні над вогнищем вона готувала якесь 
зілля. Здивувалася стара. Запитала, хто вони, 
звідки та яку мають до неї справу. Микита все 
пояснив. Тоді чаклунка налила в маленьку 
склянку зілля й віддала його козакові. Відтак 
принесла клубок чарівних ниток, порадила за-
плести ними гілки дуба, у дуплі якого живе 
дракон Парамон, і залишити відкриту склянку з 
зіллям під цим дубом на ніч. Парамон і Микита 
подякували старенькій та щасливо повернули-
ся додому. Там виконали все, що казала їм чак-
лунка, а потім із козаками-побратимами захо-
валися за кущиками бузини. 
   Опівночі прилетіла до дуба молода й гарна 
дракониха Прося. Була вона багряного кольору 
в рожеву цяточку. ЇЇ манив і вабив запах  аро-
матного чаклунського зілля. Дракониха хотіла 
наблизитися до нього, та заплуталася в нитках. 
Тут козаки й спіймали злодійку.  
   Зізналася красуня, що це вона вкрала хмари: 
закрила їх у гірській печері, щоб мати їжу в за-
сушливі дні. 
   Козаки посварили Просю й відпустили, але з 
умовою, що вона поверне хмари. Красуня за-
плакала, бо знала, що доведеться добре потру-
дитися: відкотити камінь, яким вона заслонила 
печеру, буде нелегко. Парамон з радістю за-
пропонував їй свою допомогу. 
   Ранком пройшов над землею рясний дощ. 
Козаки не тікали від нього. Вони сиділи під ду-
бом із Парамоном та Просею й довго  та весело 
про щось розмовляли.  
   Урожай того року був щедрий і багатий! 

Шевченко Варвара, 5-Б клас 

 



 

 

 
 
 

 

Мрії збуваються 
   У чудовому приміському будинку, світлому й 
затишному, жив добрий хлопчик-першокласник 
Кирило. Він навчався вдома, бо в його країні 

були коронавірусні обме-
ження й школи тимчасо-
во закрили. На День на-
родження друг Матвій 
подарував Кирилу диво-
вижного во́рона в золотій 
клітці. 
   То був час, коли люди 
ходили в яскравих кольо-
рових масках, бо всіх ля-
кала вірусна хвороба 
Covid-19. Кирило не ду-
же боявся цього вірусу, 

тому й во́рона  жартома назвав Коронавірусом. 
   Одного разу Кирилу приснився дивний сон: 
що далеко в космосі на планеті Мезурм живе 
самотній хлопчик, який мріє прочитати листа 
своїх батьків, але, на жаль, навіть не знає алфа-
віту, тому мрія його є недосяжною.  
   Уранці Кирило схопив клітку з Коронавіру-
сом і побіг до своєї піратської хатини на дереві, 
яку змайстрував йому тато зі старих меблів ще 
минулої осені. 
   На старезному дубі, серед густих гілок і моло-
дого листя тріпотів прапор, зроблений з маминої 
хустки. Кирило по мотузко́вій  драбині вибрався 
на дерево, зручно розмістив клітку й довго шу-
кав через підзорну трубу незнайому планету. Йо-
го пошуки перервав голосний сміх. 
   За парканом сусідська дівчинка Явдоха грала-
ся зі своєю собачкою та голосно й весело смія-
лася.  
   – Не хочеш зі мною на Мезурм? – гукнув Ки-
рило Явдосі.  
   – Куди?  
   – Розумієш, – спустився Кирило вниз і підій-
шов до дівчинки ближче, – на Мезурмі живе 
хлопчик, якому дуже потрібна наша допомога. 
Коронавірус вважає, що я маю туди полетіти.  
   – Хто? – розсміялася Явдоха. – Від коронаві-
русу  краще маску вдягни, малий фантазере! 
   – Коронавірус – це мій во́рон! Зачекай! – хло-
пець швидко заліз на дерево, ухопив золоту  
клітку й спустився до Явдохи. – Ось, познайом-

ся, – показав клітку з вороном дівчинці. – Це 
мій во́рон Коронавірус.  
   – Страшний, – уважно роздивлялася во́рона 
Явдоха.  
   – Я серйозно, Явдохо! Твій батько ж космо-
навт! Він зможе допомогти! Нам потрібно тер-
міново відвезти книгу для навчання грамоти на 
Мезурм. 
   Кирило прихопив старенького пошарпаного 
букварика, золоту клітку з Коронавірусом, одяг-
нув щасливі черевички й  радісно побіг із Явдо-
хою до неї додому. Саме повернувся з роботи її 
тато Андрій. Він посадив дітей за стіл, дав кож-
ному по мисці гарбузової каші й довго слухав 
про важливу місію землян. Це здавалося безум-
ством, але дорослі так часто не вірять дітям, так 
часто не прислухаються до них, що батько Яв-
дохи вирішив цього разу допомогти дочці та її 
другові зробити «добрий вчинок». Він  попро-
сив  першокласників лягти в ліжечка й виспати-
ся. Діти заснули під дивовижні історії про дале-
кий космос...  
   Андрій усю ніч не спав. Аж під ранок   пого-
дився зі своїм «зовсім не дорослим» рішенням.  
   Коли сонечко прокинулося й опромінило зем-
лю, троє мрійників поснідали вівсянкою, зроби-
ли зарядку, одягнули спеціальні костюми для 
космонавтів. Явдоха принесла маленький   ко-
ричневий горщик, в який насипала землі й поса-
дила в ній горошину, а з сараю прихопила стру-
чок кукурудзи. Кирило взяв золоту клітку з во-
роном та буквар. Тато з города приніс величез-
ний, красивий, стиглий сонях, що був дуже схо-
жий на сонце, і вони поїхали на станцію, з якої 
мали полетіти на Мезурм.  
   Космічний корабель був невеликий, у формі 
кулі, передбаченій лише для трьох пасажирів. 
Кирило переляканими, але захопленими очима 
розглядав жовтогарячі стіни дивовижного  ко-
рабля. Усередині були кумедні оранжеві крісла 
й дуже багато різноманітних кнопочок. У руках 
Кирило міцно стискав старенький пошарпаний 
букварик, який був так потрібен самотньому 
хлопчику на планеті Мезурм. 

Космічні пригоди 

   Принц Офо та його домашній улюбленець ди-

нозаврик Сатурн сиділи мовчки на краю своєї 

планети й дивилися на небо. Дивовижно, адже 

планета Мезурм була живим організмом. Вона 

живилася думками та фантазіями своїх жителів 

і могла набирати будь-яку форму.  

Продовження на наступній сторінці. 
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   Юні космонавти летіли у відкритому космосі, 
не маючи координат Мезурма й не знаючи, ку-
ди їм потрібно спрямовувати корабель. Вони 
подорожували так довго, що в них закінчилися 
харчі й довелося з’їсти все насіння соняшника. 
Залишили останню насінину. Діти були у від-
чаї. Але Мезурм відчув, що до нього наближа-
ються гості й, наче жива істота, надіслав їм 
своє місце розташування. Невідомо скільки сві-
тлових років летіли юні подорожуючі, але    
зовсім скоро їхній корабель приземлився на 
планеті, подібній до Землі (Мезурм прочитав 
думки дітей і зміг перетворитися на їхню пла-
нету). Маленький принц Офо не знав, що гості 
прилетіли з миром.  
   Кирило, Явдоха та Андрій опинилися там, де 
їх ніхто не зустрів. Навколо були лише поля та 
ліси. Тоді татусь Явдохи скопав землю й поса-
див зернята кукурудзи. За кілька годин вони 
проросли, згодом виросли й дали гарні плоди. 
Отже, космонавти мали що їсти. 
   Увечері Кирила, Явдоху та Андрія зустрів 
грізний динозавр. То був Сатурн. Він умів змі-
нювати форму, тому з чудового привітливого 
динозаврика перетворився  на  страшне  чудо-
висько. Захищаючи принца Офо, цей звір дихав 
полум’ям і страшно ричав. А треба сказати, що, 
поки космонавти летіли на Мезурм, горошина в 
горщику проросла й виросла. На її стеблах бу-
ло видно чудові рожеві квіточки. Явдоха          
безстрашно дістала з корабля горщик і простяг-
нула його Сатурну. Динозаврик зрозумів, що 
це миролюбний жест, тож знову перетворився 
на миле створіння. Він забрав подарунок і пові-
домив принцу, що прибульці прилетіли з ми-
ром.  
   – Вітаю вас! Я – принц  Офо, а  це – мій  до-
машній улюбленець Сатурн. Ви на планеті Ме-
зурм. Я радий, що завітали до нас! Тут ще ніко-
ли не було гостей.  
   – Мені наснилося, що Вас, принце Офо, пот-
рібно навчити грамоти, тож дарую Вам свого 
букваря, який називається «Граматика». 

   Принц Офо довго крутив у руках книгу, та 
він не вмів читати, тому не знав, що з нею ро-
бити.  
   З того часу Кирило та Явдоха багато днів на-
вчали принца й Сатурна писати й розуміти бук-
ви. І коли робота завершилася – принц Офо 
прочитав свого листа. Багато століть він суму-
вав. Через неграмотність не міг узнати, що бу-
ло написано в листі, якого залишили йому    
батьки. Вони полетіли досліджувати космос, 
коли той був маленьким. Але як можна було не 
подумати, що школи на Мезурмі немає?! І що, 
перш ніж кудись летіти, сина потрібно було 
навчити читати?! У листі вони писали, де зали-
шили для принца корабель, координати, куди 
полетіли, і що Офо потрібно летіти до них. Як-
що би сміливі Кирило, Явдоха та її батько  не 
допомогли принцу, він би ніколи не побачив 
рідних тата і маму. 

   Як би чудово не було на Мезурмі, як би він 
не нагадував Землю, космонавтам потрібно бу-
ло повертатися додому. Та й осінні канікули 
давно закінчилися, пора до школи отримувати 
знання!    
    На прощання Андрій подарував принцу го-
лівку соняха. Він дуже зрадів, бо такого ніколи 
не бачив. 
   – Тепер у мене буде своє Сонце! – мовив ра-
дісно.  
   – Подивись, – звернув увагу Андрій на  зер-
нятко в кошику-голівці соняшника. – Бачиш 
цю насінину?.. Посади її. На твоїй планеті    
завжди будуть рости соняхи, у тебе буде багато 
сонць! 
   Згодом Кирило, Явдоха та Андрій повернули-
ся на Землю. Звичайно, тут їм ніхто не повірив, 
що вони здійснили подорож до планети Ме-
зурм, адже по земних законах їх не було всього 
лише один день. Проте мандрівники не перей-
малися такими дрібницями. Вони були щасли-
ві, що змогли допомогти хоча б одному ство-
рінню у Всесвіті.           Баранець Єва, 5-Б клас 
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   Жили собі Півник і Лелека. Одного разу Лелека ска-
зав Півнику: 
   – Друже, мені погано, я захворів! 
   Півник не знав, що йому робити, але пригадав, як у 
дитинстві лікувала його мама, тому й мовив: 
   – Я заварю чай і поміряю тобі температуру!  
   – Добре, – погодився Лелека.  
   І Півник поспішно взявся до роботи. 
   – Ого! У тебе тридцять вісім і сім! – схвильовано   
скрикнув Півник. – Залишайся дома. День сьогодні 

холодний! Я піду й поговорю з сонечком, попрошу в нього більше тепла. 
   І він швидко побіг на лужок. 
   –  Сонечко, допоможи будь-ласка! Лелека простудився! Зігрій його! 
   Сонечко послухалося Півня. Воно вийшло з-за хмарки, розкинуло пишне проміння, і тоді Леле-
ка вийшов із хатинки й добре зігрівся. Згодом він одужав. Півник був дуже радий!  

Капранов Орест, 2-А клас 

ПРОБИ ПЕРА 

 
 

 
 
   Одного разу зустрілися Качка й Лелека. Вирішили вони 
полетіти до короля й королеви, бо чули, що в них трапило-
ся нещастя: пропала їхня донечка-принцеса Вероніка.  
   Прилетіли птахи до замку, а королева й каже:   
   – Що вам потрібно, Качко й Лелеко? 
   – Хочемо знайти вашу дочку, шановна королево! 
   – І не злякаєтеся Дракона?  
   – Ні, королево! Ми відважні! 
   – Добре!.. Але благаю зробити мені ще одну послугу: 
принесіть із печери триголового Дракона чарівний крис-
тал. Він був моїм, та цей негідник підступно його вкрав. 
   – Постараємося виконати Вашу просьбу! – мовили птахи 
й полетіли. 
   Біля високої гори, зарослої чагарниками й непрохідними 
хащами, вони побачили Сороку, яка радо розказала Качці 
й Півникові дещо про принцесу. 

   – Король і королева дуже любили свою дочку, піклувалися про неї, не відпускали нікуди! – 
скрекотала Сорока. – А дівчина прагнула волі. Тож, коли батьки заснули, Вероніка втекла з дому 
й заблукала в лісі. Довго кликала на допомогу, та її ніхто не чув. Уночі вона побачила в далині 
світло й пішла до нього. Там її Дракон і схопив. Зараз тримає дівчину в печері. 
   Качка й Лелека подякували Сороці за інформацію й полетіли визволяти принцесу. 
   Вероніку вони знайшли заплаканою на великому камені в куточку темної печери. Добре, що 
Дракона в цей час не було. Дівчина дуже зраділа! Як тільки Качечка знайшла чарівний кристал у 
купі всякого мотлоху, Вероніка сіла лелеці на спину. Утрьох вони полетіли до королівського зам-
ку.  

Носач Марія, 2-А клас 
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   На уроці української мови учні 2-А класу писати казки. Вони придумували цікаві історії з життя свійських 
та диких птахів і натхненно фантазували. Пропонуємо ознайомитися з творчими роботами наших дітей. 



 

 

ПРОБИ ПЕРА 

 

 

 
      Казка 
   Були собі Качеч-
ка, Курочка й Пів-
ник.  
   Одного разу пор-
палися вони на  
смітнику. Пробіга-
ла недалечко  Ли-
сичка. 
   – Іди сюди, Пів-

нику,  маю для  тебе  пшеничку! – кликала при-
вітно. 
   І Півник до неї побіг. 
    – Куди ти! – кричали  Курочка й Качечка.  
   Та було вже запізно. Лисичка схопила Півни-

ка й понесла додому. 
   Тоді друзі домовилися з собачкою Бровком, 
щоб він допоміг врятувати Півня. Усі троє піш-
ли до Лисички.  
   – Якщо ти, Лиско, не повернеш нашого друга, 
ми зруйнуємо твою хатку! – пригрозив  пишно-
хвостій Бровко. 
   Лисичка злякалася й відпустила Півника. 
   З того часу друзі ніколи не розлучалися. Вони 
жили довго й щасливо! 

Сидоренко Варвара, 2-А клас 
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*   *   * 
Віхола танцює, 
снігом замітає, 
кружить і лютує… 
Це коли буває? 
                   (Зимою)  
 
*   *   * 
Тихі білі зорі 
впали на стежинки. 
Ніжні, не прозорі. 
Звати їх… 
               (сніжинки) 
Микитенко Анна, 5-Б клас 
 
==================== 
 
*   *   * 
Діточок лякає  
холодом дарма! 
Хто її не знає?  
Це – … 
                     (зима) 
 

*   *   * 
Я іду – а він скрипить. 
І вночі, мабуть, не спить! 
Не боюсь його погроз! 
Знаю добре: це –…  
                         (мороз) 
Микитенки Марія, 5-Б клас 
 
====================== 
 
*   *   * 
Після осені прийшла. 
Білі шати одягла. 
Із морозом, не сама 
Ходить тітонька… 
                         (зима) 
 
*   *   * 
На шибка́х ясні картини 
малювала три години. 
Білопінно землю вкрила, 
на ослінчику спочила. 
                              (Зима)  
Баранець Єва, 5-Б клас 

================= 
 
*   *   * 
Він приходить уночі. 
Носить торбу на плечі. 
Через поле, через гай 
Йде до діток… 
                          (Миколай) 
*   *   * 
Падають білі пушинки. 
Так це ж… 
                        (сніжинки!) 
 
*   *   * 
Білий, чистий і блискучий 
Впав із  неба, наче з кручі. 
Не загинув, не розбився, 
На руці водою вмився. 
                                   (Сніг) 

 
Абі Тарабай Ясмін Хімам,  

5-А клас 

   Усі діти люблять відгадувати загадки й дуже часто придумують їх самі. 
   Можливо, це тому, що потяг до пізнання світу в дотепній ігровій формі близький кожному, 
хто вчиться розуміти закони життя.  
   Загадками ми випробовуємо свого співрозмовника на мудрість і зрілість, заставляємо його  
швидко реагувати й сконцентровувати увагу. 
   Саме це пропонують нам гімназисти 5-Б класу.  



 

 

СТОРІНКА ДИТЯЧИХ НАДБАНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      У 2020 році я почала малювати великі картини. Це неабияке досягнення! 
   Щоб стати досконалою майстринею образотворчого мистецтва, потрібно багато працювати, бути 
зосередженою та посидючою, образно мислити, фантазувати.  
   Моя колекція картин обов’язково поповниться!  

Левер Марія, 3-Г клас  
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*   *   * 

Напишу листа я Миколаю 

І веселих свят вам побажаю! 

Ще – здоров’я, щоб гарним був рік 

І в добрі проживали весь вік! 

Дмитренко Нікіта, 3-Г клас 

   Час від часу гімназисти «Ерудита»  по-

вертаються до написання філософських 

віршиків, роздумуючи про сенс життя.  

   Є в них щось магічне, те, що приваблює. 

 

*   *   * 

О сенс життя! У чому його суть? 

Люди, мов квіти, на Землі ростуть. 

З роками йдуть у Вічність, помирають… 

До неба пролягає їхня путь. 

Кравчук Віктор, 8-Б клас 

 

*   *   * 

Життя людини… воно не вічне. 

Неначе сонце, таки згорає. 

Лови хвилини і щастя стрічне, 

Бо що утратив – його немає. 

Алєксєєнко Світлана, 8-Б клас 

 



 

 

АКВАРЕЛІ ЗИМИ 

   Усі діти з нетерпінням чекають зимових канікул, коли можна покататися на лижах, санках,  льо-
дянках, ковзанах, погратися в сніжки й зліпити сніговика. На жаль, цього року прийшла зима з доща-
ми, мрякою та сирістю.  Правда,  інколи  пролітає  сніжок, але він дуже швидко тане. Згадуючи  
справжню зиму  з завірюхами й заметами,  учні молодших класів створили чудові малюнки, які сподо-
балися всім, хто їх бачив на виставці зимових картин у НВК «Ерудит». 
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Борисенко Віталій, 
3-В клас 

Жогов Дмитро,  
2-Б клас 

Григорчук Дмитро,  
2-В клас 

Мелюхов Максим,  
2-Б клас 
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