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   Травень цьогоріч подарував нам 
прекрасне свято Воскресіння Хрис-
тового, яке має особливий настрій 
весняного оновлення, стародавніх 
традицій і вічності. У такому поєд-
нанні – Боже й людське, радісне й 
повчальне, різнобарвне й стрима-

не є реальним у наших з вами вимислах та відчуттях, 
бо й Великдень, і весна, даруючи сподівання, навію-
ють мрії! Хочеться вірити в щасливе майбутнє без на-
доїдливої  коронавірусної  інфекції,  обтяжливих лок-
даунів та затяжного дистанційного навчання, під час 
якого школи сиротливо тужать за кожним учнем, за 
гомінким дитячим сміхом. Коли я кажу «школи», то 
маю на увазі не тільки приміщення, а й увесь персонал 
навчальних закладів, починаючи з прибиральниць і 
закінчуючи вчителями.  
   Зараз уроки в НВК «Ерудит» відновлено.  Діти сіли за 
парти. Ми зможемо спокійно завершити навчальний 
рік. 
   Тож бажаю вам, дорогі педагоги, бути терплячими, 
розумними й мудрими, із душевним спокоєм на робо-
ті та в сімейних оселях! Нехай збуваються всі заповітні 
мрії! Хай діти й онуки зігрівають вас любов’ю, теплом, 
радістю! Міцного здоров’я й Божого благословення, 
шановні, стійкості духу в усіх починаннях, бо життя на-
ше складається з постійних внутрішніх битв. Вірте у 
свою перемогу й добро, шукайте підтримку в добрих 
та щирих друзях!    

З повагою, директор НВК «Ерудит» 
Олександр Михайлович Перехейда 
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ІЗ ШАНОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ 

   Якщо в День матері моя мама з яки-
хось причин не може прийти до своєї 
мами – моєї бабусі, то обов'язково по-
дзвонить їй і скаже  приємні слова, на-
гадає про те, як сильно ми всі її любимо. Адже мама – найдорожча 
людина у світі!  
   Мама була поруч, коли я зробила свої перші кроки, писала моєю 
рукою мою першу букву, витирала сльози, коли мені прокололи 
вуха. Вона вела за руку в перший клас, стояла за кулісами й плака-
ла від радості, коли я вперше вийшла на сцену, уперше посадила 
мене на коня, охоче шила костюм на мій модельний показ… У ма-
тусиній сумці зберігається мій перший зубик і перший відстриже-
ний локон, вона співчутливо дмухала на моє поранене коліно, ко-
ли я впала, не відмовлялася пояснити складну задачку з математи-
ки. Мама – сніданок, мама – казка перед сном. Я не применшую 
роль батька, він теж завжди поруч і багато робить для мене. Але 
для мами – я життя, повітря, я її Всесвіт, а вона – моя МАМА.  
   Дякуйте мамам щодня, просіть у них вибачення за всі необдума-

но сказані слова.                                Баранець Єва, 5-Б клас 

   Починаючи з 2000 року, День матері відзначається в Україні в 
другу неділю травня. Це свято важливе для кожної сім‘ї, бо дарує 
можливість привітати наших матерів, подякувати за любов і тур-
боту, приділити їм більше уваги, сказати теплі слова, які вони так 
чекають! 
   Найкращий подарунок для матері – це любов її дитини. Ми іноді 
навіть не здогадуємося, як вона радіє, коли її вітають! Піклуючись 
про своїх дітей кожного дня, мама вкладає частинку своєї душі в 
наше виховання. І скільки б нам не було років, ми завжди залиша-
ємося її найкращими дітьми.  
   Дякуємо вам, шановні матері, за все, що ви для нас робите! 

Мотивилова Крістіна, 5-А клас  
 



 

 

ШКОЛА ПРАЦІ, ДУМКИ, ІСТИН 

   Мій улюблений 5-А клас в НВК «ЕРУДИТ» – 
це ще одна моя домівка. Класний керівник – 
наша друга мама, яка постійно турбується про 
своїх вихованців, допомагає, підтримує, учить 
бути добрими, чесними, вихованими, відпові-
дальними.  
   Кожен день я з гарним настроєм вирушаю 
отримувати знання, з радістю відкриваю две-
рі школи. Щоранку бачу, як учні поспішають у 
чисті, світлі, охайні класи, де хочеться навча-
тися, приходити сюди знову й знову. Скрізь 
панує порядок і затишок.  
   Наш клас – це маленький окремий світ. Тут 
учимося товаришувати, любити й оберігати 
навколишнє середовище. У цьому нам допо-
магають наші вчителі – мудрі й завжди   при-
вітні! 

   У школі переживаємо перші радощі пере-
мог і гіркі сльози поразок. Ми розуміємо: по-
милка чи неуспіх – це частина дорослішання. 
Зазнавши невдачі, потрібно заспокоїтися й 
спробувати знову йти далі: учитися, розвива-
тися, прагнути змінитися на краще, щоб  до-
сягти найвищих висот, які допоможуть у май-
бутньому бути корисним суспільству. У НВК 
«Ерудит» діти вчаться долати труднощі та не 
зупинятися на досягнутому, тут постійно па-
нує атмосфера підтримки, любові й взаємо-
поваги.  
   Наш навчальний заклад славиться змістов-
ними й цікавими заходами – інтелектуальни-
ми, спортивними й розважальними. Вони є 
запорукою згуртованості та зміцнення друж-
би серед дітей.  
   Я з задоволенням відвідую  гурток 
«Тхеквондо». Це одна  з  можливостей  само-
вдосконалення, які пропонує НВК «Ерудит». 
Чому саме цей гурток? Тому, що фізичні впра-
ви допомагають тримати себе у відмінній  
формі. Гарна струнка фігура – це дуже    акту-
ально для дівчат. Крім цього, навчання й за-
стосування бойових прийомів формують мій 
дух, упевненість у власних силах, дарують те 
прекрасне відчуття, яке стверджує, що я мо-
жу захистити себе та близьких. Відвідую за-
няття лише рік. Дуже хочу взяти участь у зма-
ганнях і вибороти винагороду. Своїми навика-
ми тримати удар та влучно його наносити су-
пернику, завдячую тренеру Михнику Віталію 
Сергійовичу, який є професіоналом своєї 
справи й гідним  прикладом для наслідуван-
ня. Переконана: якщо чимось займаєшся, то 
потрібно робити це якнайкраще.  
   Випускники НВК «Ерудит» – ерудовані, ро-
зумні, виховані, комунікабельні, успішні лю-
ди. Вони вступають до кращих ВНЗ країни, 
деякі їдуть на навчання за кордон. Хочу бути 
схожою на них.  
   Моя школа – це моя гордість. Я вчуся в пре-
красному навчальному закладі й бажаю йому 
процвітання! Шановним учителям  – талано-
витих, розумних і вихованих учнів!  

Кійко Вікторія, 5-А клас  
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Малюнок Барсукова Арсенія  
та Дзюбко Микити, учнів 5-А класу 
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ЦІННОСТІ НАШОГО ЖИТТЯ 

   Мені дуже пощасти-
ло з друзями, які вмі-
ють ділити не тільки 
радощі, а й труднощі, 
бо в найважчі дні не 
залишили мене одно-
го, а обігріли й наго-
дували. 
   Нещодавно я опи-
нився в складних 
життєвих обставинах. 
Уся моя сім’я хворіла 
на Сovid-19. Спочатку 
ми лікувалися вдома. 
Я вже майже одужав, 
а мамі раптом стало зле. Бабуся теж важко занедужала. 
Маму та бабцю забрали в лікарню, а мене тимчасово при-
хистила сім’я наших чудових друзів, де проживають Мак-
сим та Ліза – діти-близнюки, з якими я колись навчався  в 
одному класі.  Це було в початковій школі НВК «Довіра». 
   Мене охопили відчай і сум. Я перший раз за своє життя 
залишився без мами. Тішило те, що батьки моїх друзів 
приязно й тепло мене зустріли. Я відчув справжню любов і 
підтримку.  
   Проживаючи в їхній квартирі, з Максимом та Лізою ми 
цікаво проводили час: будували з допомогою конструкто-
ра Лего різні будинки, літаки, на подвір’ї грали у футбол, 
каталися на самокатах. 
Друзі всіляко мене під-
тримували, казали, що 
невдовзі все буде доб-
ре, що мої мама й ба-
буся скоро повернуть-

ся додому. Я теж почав у це вірити. Кожен вечір молився Бо-
гу, благав здоров’я рідним.  
   Короткі канікули закінчилися. Почалося дистанційне нав-
чання. Мама Лізи та Максима допомагала мені з уроками. 
Згодом вона розказала деяким моїм однокласникам та їхнім 
батькам про мої проблеми. І тоді 5-Б клас прийшов мене 
підтримати. Ми зустрілися в парку й дуже весело порозва-
жалися. 
   Дякую вам, друзі! Ви – найкращі! 

Іщенко Антон, 5-Б клас 
 



 

 

   Одного разу мій дідусь подарував мені кни-

гу, в якій розповідалося про аварію на Чорно-

бильській АЕС. Мене дуже вразив лист мате-

рі до свого загиблого сина, тому я попросив 

дідуся розповісти мені подробиці тієї жахли-

вої трагедії. І він повідав, що 26 квітні 1986 

року о 1 годинні 23 хвилини в Прип’яті на 

атомній електростанції вибухнув ядерний ре-

актор. Усі найближчі міста, села й навіть краї-

ни охопила радіація. Найбільше постраж-

дали Україна, Росія та Білорусія. 

   Мені здається, це одна з найтрагічніших 

подій в історії людства. Близько 90000 

осіб були евакуйовані з заражених радіаці-

єю територій, тисячі людей померли від 

отримання надвисоких доз радіаційного 

зараження. Недарма Чорнобильську траге-

дію називають “Весни обірване суцвіття”, 

адже в той день усе цвіло й дихало теп-

лом. Та прийшла біда й обірвала життя 

багатьох людей. Вони вже ніколи не зможуть 

милуватися розвеснілим світом.  

   Дідусь розказував, що ліквідаторів аварії, 

які мужньо боролися з жахливими наслідками 

катастрофи, було близько 

600000 осіб, серед них і 

він.  

   Саме тоді мій дід, пол-

ковник Терехов Юрій 

Олександрович, проходив 

службу в лавах Збройних 

сил СРСР і був відрядже-

ний до міста Прип’ять. 

Працюючи заступником 

начальника оперативної 

групи, яка керувала всіма 

військовими частинами, мій дідусь брав     

участь у ліквідації наслідків катастрофи без-

посередньо на четвертому енергоблоці.  

   Я дуже люблю діда Юрія й пишаюся ним!  

   Ми всі маємо пам’ятати цю жахливу траге-

дію, щоб ніколи такого не повторилося в май-

бутньому.     

Терехов Дмитро, 5-А клас    

 

Картина Барсукова Арсенія,  

учня 5-А класу 

ПАМ’ЯТЬ ЖИВА 
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З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ 

   8-9 травня ми вшановуємо 

День пам’яті та примирення, 

а також День перемоги над 

нацизмом у Другій світовій 

війні. Кажуть, той, хто не 

пам’ятає своєї історії, зму-

шений повторити її знову. 

Сьогодні тисячі українців 

мужньо захищають рідну 

землю на Сході України. З 

перших днів після Революції 

гідності, коли ворог почав 

окупацію наших територій, 

мій тато був відряджений на 

схід держави  як   військово-

службовець. З його слів, 

2014 рік був дуже важкий, 

але успішний, бо вдалося далеко відкинути во-

рога. Тоді тато виконував обов'язки сапера. Зі 

своїми побратимами він розміновував поля під 

обстрілами та робив безпечними проходи осно-

вних сил нашої армії. Татусь брав участь у бо-

йових діях під час звільнення Маріуполя, Ли-

сичанська, Дебальцевого та інших населених 

пунктів. Оскільки не було 

нормального спорядження 

та зброї, доводилося часто 

копати  бліндажі й траншеї 

для безпечного перебуван-

ня.  

   Тоді мені виповнилося 

чотири роки. Я дуже суму-

вав за татком, хотів з ним 

проводити час. Коли він 

приїхав на тиждень додо-

му, то не знав, як на радо-

щах реагувати – і втік від 

нього. Потім тато поїхав 

знову, і я зрозумів, що він 

теж сумує за нами, що  лю-

бить свою Батьківщину, 

маму й мене. Зараз татко про ті події не хоче 

згадувати. Я відчув, що війна – це біль…  

   Хочу побажати всім, хто повернувся з окопів 

Сходу України, міцного здоров’я, миру, добро-

буту та довгих і щасливих років життя! Моя 

найбільша мрія – щоб ніколи не було війни!  

Левчук Віталій, 5-А клас 
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   Славетною сторінкою української історії є 
козацька доба. Захисниками рідної землі, 
гідними її синами стали козаки. Боронили 
вони Україну від іноземних зазіхань та при-
множували її добробут.  
   У моєму класі була гра «Козацькі забави». 
Ми продемонстрували спритність і кміт-
ливість у спортивних змаганнях, змогли се-
бе відчути причетними до великої історії 
нашого народу, до потужності славного 
українського козацтва. Мене дуже зацікави-
ли гуртки та секції Бойового гопака в Украї-
ні. 
   Бойовий гопак – це традиційне українське бойо-

ве мистецтво, яке відтворене на основі козацького 

двобою. Свого часу, за кілька століть воно було 

втрачене. Сучасний бойовий гопак – це відродже-

не мистецтво, яке створене, щоб розвивати нашу 

бойову культуру.  

   Відвідуючи секцію, у цьому виді  мистецтва ко-

жен може знайти щось для себе.  Адже бойовий 

гопак поєднує фізичну й духовну досконалість.  

   У секції Бойового гопака навчають техніки бойо-

вого мистецтва, різних ударів, уміння володіти ко-

зацькою зброєю: списом, шаблею, довбнею тощо. 

Також навчають захищати себе й виживати в екст-

ремальних умовах, організовують мандрівки, екс-

курсії, змагання. Тут можна багато цікавого дізна-

тися з історії України та її культури. Форма одягу – 

шаровари й вишиванка.  

   Я вважаю, що хлопці та дівчата, які займаються 

бойовим  гопаком,  підтримують і  відроджують 

українську бойову культуру. Вони живуть за кодек-

сом гідності та честі, знають, що побратим ніколи 

не зрадить, адже довіряють одне одному.  

   В Україні цей вид бойового мистецтва охоплює 

понад 15 регіонів. Існують навіть Всеукраїнська та 

Міжнародна федерації бойового гопака.  

   На мою думку, будувати сильну Україну потрібно 

на основі власних бойових мистецтв, бо тільки та 

людина, яка щиро любить своє, може полюбити 

чуже.  

Алімов Денис, 5-А клас 

*   *   * 
Гойдає вітер срібні роси,  
Співають голосно пташки́. 
Зозулі спів ще не розносив 
Вітрець, що лине навпрошки. 
 
Вже ластівки звивають гнізда, 
А бджоли доять першоцвіт, 
Прокльовуються трави ніжно, 
Павук плете тоненьку сіть... 

 
Метеликів легенькі крильця 
Торкають висоту небес. 
Цілюща зблискує водиця. 
Колише річка барви плес.  
 

Солодрай Анастасія,  
5-А клас 



 

 

   У житті кожної людини 
є улюблене заняття. Я 
обожнюю танці, тому з 

раннього дитинства займаюся хореографією. Це допомагає мені 
залишатися фізично підтягнутою та активною. Хореографія стала 
частиною мого життя, без танців не відчуваю себе повноцінною, 
збагаченою духовно й фізично.  

   Я щаслива, бо маю   
можливість навчатися в 
одній з кращих гімназій 
нашого міста. У НВК 
"Ерудит" шкільне життя  
надзвичайно цікаве та 
захоплююче. Окрім нав-
чання, ми відвідуємо багато привабливих гуртків. Я виб-
рала «Ритми планети». Тут діти з задоволенням  розучу-
ють класичні й народні танці, перевтілюються в різні об-
рази, готують костюми й виступають на сцені. Це   неймо-
вірний стан, коли ти танцюєш і на тебе дивляться глядачі! 
Серед них не тільки учні різних класів, а й учителі та бать-
ки. Правда, не під час дистанційного навчання. 
   Танці – це енергія, моя сила й моє життя. У дивовижних 

ритмічних рухах я відкриваюся, відчуваю магічну музику, отримую задоволення, а також знімаю 
напругу, що накопичилася. Коли мені сумно, я починаю танцювати й імпровізувати. Це відразу 
допомагає відчути себе краще, бо кожен рух і стрибок, кожен крок і поворот роблять світ яскраві-
шим.  
   Відвідуючи гурток хореографії, учні мають нагоду дарувати радість і гарний настрій не тільки 
собі, а й усім, хто приходить на наші концерти. Через пластику свого тіла, у танці ми виражаємо 
різні емоції, переживання, почуття й думки, бо хореографія – це драйв, потужна енергія й море 
позитиву. Саме тому я присвячую їй увесь вільний час.  

Сирай Юлія, 5-А клас 

У ЧАРАХ ТВОРЕННЯ КРАСИ 
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   Футбол не відразу став моїм захопленням. Спочатку пробу-
вав займатися гімнастикою, потім плавання, міні-футболом – 
ніщо не подобалося. Наприкінці першого класу ми з батьком 
прийшли до стадіону ЦСК. Нам порадили звернутися до тре-
нера Костенка Андрія Михайловича, який тренував дітей ві-
ком 6-7 років. Так з весни 2017 року я потрапив до ДЮФК 
«Арсенал». 
   У грудні цього ж року з задоволенням брав участь у своєму 
першому футбольному турнірі у Львові – захищав команду на 
позиції воротаря в другому складі. Потім були тривалі трену-
вання (4-5 разів на тиждень по дві години), турніри у вихідні 
дні в Києві, виїзні турніри, збори літом у Карпатах, Черкасах,  

Бучі, а також у Сло-
ваччині (2018 р.) та 
Болгарії (2019 р.). 
   З осені 2019 року – 
я вже гравець першо-
го складу ДЮФК 
«Арсенал» на позиції 
захисника.  
   З вересня 2020 року тренер Костенко А. М. стає дирек-
тором футбольної академії ФК «Колос». Деякі гравці ко-
манди «Арсенал» проходять відбір і переходять до ФК 
«Колос». 
   У турнірі 14 жовтня 2020 року за кубок мера Києва ФК 
«Колос» зайняв третє місце. Я грав на позиції нападаючо-
го. 
   Сьогодні футбол займає більшу частину мого вільного 
часу. І все ж таки на першому місці – це освіта й навчання 
в школі.  

Барсуков Арсеній, 5-А клас 



 

 

НЕЗАБУТНЄ 

   Ось уже кілька років поспіль 8 травня для Ук-
раїни – важливий день, коли нарівні з усією 
Європою, у річницю капітуляції нацистської 
Німеччини ми відзначаємо День пам’яті та 
примирення. Цього дня українці діляться спо-
гадами про своїх рідних, які пройшли пекло 
Другої світової. Не оминула ця війна багатьох 
моїх родичів. Про деяких я довідалася від ба-
бусі Валентини. 
   У мене  був  прапрадідусь,  якого звали  По-
дольний Петро Андрійович (23.08.1921 – 
13.05.2001). Після призову до лав Радянської 
армії, він брав участь у бойових діях поблизу 
річки Халхін-Голі на Далекому Сході Росії. У 
1943 – був поранений під Курськом унаслідок 
розриву гранати. Утратив ліву ногу, осколки  

 
 

 
гранати вразили всю його спину. Лікувався в 
госпіталі Ташкента (сьогодні це столиця Узбе-
кистану), був комісований та повернувся до 
рідного села Корсунівка Лохвицького району 
Полтавської області. Нагороджений медалями, 
які є сімейними реліквіями.  
   Моя прапрабабуся Данько Домаха Миронів-
на (17.01.1912 – 16.03.2000) брала участь у 
партизанському русі на території Лохвицького 
району Полтавської області. Вона пекла хліб 
партизанам, носила їжу радянським солдатам, 
переховувала їх у погребі. За внесок у перемо-
гу над нацистами, її нагороджено Медаллю 
«За участь у партизанській війні». Чоловік До-
махи Миронівни – мій прапрадідусь Данько 
Пилип Іванович –  загинув у місті Виборг, що в 
Росії. Не повернувся з фронту прапрадідусь 
Осадчий Микола Денисович та прапрадідусь 
Бакало Петро Іванович.  
   Я з сумом згадую своїх рідних. Пам’ять про 
них нестиму своїм нащадкам, щоб і вони зна-
ли, якими мужніми, відважними, справедли-
вими були наші предки. 

Кійко Вікторія, 5-А клас 
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   У роки Другої світової війни мій дідусь На-
сібулін Закір’ян воював у складі третього 
Українського фронту, визволяв від фашистів 
молдавські та українські міста.  
   У ході Ясько-Кишенівської операції, коли 
була визволена територія Молдови, Закір’ян 
Насібулін у званні молодшого лейтенанта 
брав участь у звільненні міста Бендери в серп-
ні 1944 року. 
   За мужність і відвагу під час штурму опор-

ного пункту противника –  висоти «Суворова 

могила» – був нагороджений  орденом Вітчиз-
няної війни ІІ ступеня. Він прийняв команду-
вання ротою після загибелі її командира. Про-
рвав укріплену оборону противника, відбив 
чотири контратаки ворога й утримував висоту 
до приходу підкріплення.  
   Про Закір’яна Насібуліна збереглися згадки 
у фондах Бендерського історико-краєзнавчого 

музею. Його неодноразово 
запрошували на урочистості, 
присвячені визволенню цьо-
го міста. 
   У вісімдесятих роках ХХ 
століття Закір’ян Насібулін 
працював у групі «Пошук», 
розшукуючи  родичів загиб-
лих невідомих солдатів на 
території Херсонської облас-
ті (їх ідентифікували по же-
тонах або інших речах, робили запити в архі-
ви). Також проводив історичні дослідження та 
створював картотеку загиблих області, допо-
магав у створенні алеї пам’яті героїв Великої 
Вітчизняної війни в Херсоні. 
   Наша родина пам’ятає дідуся, із пошаною 
ставиться до нього. Я його ніколи не бачив, 
але з розповіді тата знаю про героїчне минуле 
діда Закирьяна.  

Насібулін Рустам, 5-А клас 
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   Мій пра-пра-дідусь – Колесник Гаврило Пав-

лович – перед початком  війни  працював   на-

чальником земельного відділу в обласному ке-

рівництві Станіславської області. Зараз  це  Іва-

но-Франківська область. А оскільки він був    

військовозобов’язаний та ще й комісаром тан-

кового батальйону, то за два місяці до початку 

війни таких людей викликали на військові збо-

ри, які проходили під Курськом (Росія). Після 

завершення зборів його не відпустили, сказали: 

«Ти залишаєшся!». І він лишився служити. Керу-

вав батальйоном так званих «легких танків», 

що були невеликі й швидкі. Оскільки Сталін 

збирався наступати першим, то такі танки для 

швидкого захоплення територій були актуальні 

на той час. 

   Під час бою нашим довелося відступати. Тоді 

на них напали фашисти на німецьких «тиграх». 

Це були «важкі» танки. Майже всіх радянських 

воїнів, що брали участь у цій битві, було знище-

но. Прапрадідусеві чудом удалося вижити. 

Останнє, що він запам’ятав – це суцільний дим 

у танку й те, як він намагався вибратися. Через 

деякий час його знайшли без свідомості місцеві 

жителі. У нього не було ні документів, ні одягу, 

ні грошей. Усе після бою розкрали мародери. 

Урятували прапрадідуся Гаврила дві жінки. Во-

ни були сестрами. Забрали до себе додому, де 

він 13 днів перебував у комі, але потім проки-

нувся. Мав багато поранень. Найважче – дуже 

сильний опік на правій нозі. Лікували жінки 

прапрадідуся три місяці. За це він відремонту-

вав їм дах хати – перекрив його житньою соло-

мою. Сам крутив перевесла – спеціальні джгути 

з соломи, якими зв’язуть снопи. Під час такої 

роботи натер на руках болісні мозолі, які потім 

врятували йому життя. Завершивши цю роботу, 

він пішов пішки з-під російського Курська до 

рідного села Вербова, що на Вінничині. Там йо-

го чекала дружина Тетяна, моя прапрабабуся. 

Ішов пішки три тижні, майже 700 кілометрів, бо 

значна частина України була окупована, потяги 

й машини не їздили – лише військові та з нім-

цями.  

   Одного разу треба було якось переправитися 

через річку. Люди човнами не плавали, бояли-

ся обстрілів. І домовлялися з «добрими» німця-

ми, щоб ті перевезли через міст у машині. Чо-

ловіки й жінки зібралися під мостом і чекали, 

що їх перевезуть. Але німці, звісно, нікого не 

перевезли. Вони викликали командира, поста-

вили людей у шеренгу, і один фашист сказав: 

«Євреям, комісарам і командирам – крок упе-

ред!» Звичайно, ніхто не вийшов. Тоді німець  

почав показувати пальцем, кому вийти, і мій 

прапрадідусь був у цьому числі теж. Він трохи 

знав німецьку мову, тож вигукнув: «Ісh bin еіn 

Аrbeiter!». Це означало – я робочий. Але ко-

мандир не повірив і сказав показати долоні 

рук. Якщо робочий, то вони мають про це свід-

чити. Прапрадідусь показав – а його долоні в 

пекучих мозолях, бо він перекривав соломою 

хату. Тоді німець повірив і його відпустили, хоч, 

насправді, прапрадідусь був військовим коміса-

ром. Інших названих – розстріляли. На щастя, 

далі таких халеп не траплялося, він дійшов до-

дому й зустрівся з сім’єю. Потім, у 1944 році, 

його ще раз призвали до армії, але то вже інша 

історія. За часи війни прапрадідусь Гаврило   

Павлович отримав медалі «За відвагу», «За бо-

йові заслуги» й орден Вітчизняної війни ІІ ступе-

ня. Але опік на нозі турбував до кінця життя.  

   Особисто мене ця історія багато чого навчила. 

Я зрозумів, що потрібно захищай Батьківщину, 

учити іноземні мови, бути кмітливим та допо-

магати людям. Тоді все буде добре!  

Мацик Гордій, 5-А клас 

трилер 



 

 

ЦІКАВО ЗНАТИ 

 

   Місяць…Таємничий і загадковий… 
   Ми так звиклися зі своїм постійним супут-

ником, що іноді навіть не помічаємо його. Якщо я вас запитаю, чи 
знаєте якісь цікаві факти про місяць, то яку відповідь отримаю? Ду-
маю, небагато людей розповість мені щось цікаве. Але ж це небесне 
тіло супроводжує нашу планету вже мільярди років! 
   У нічному небі місяць виглядає ідеально круглим. Насправді, він 
ближчий до овалу. Своєю формою нагадує яйце. Це пов’язано з особ-
ливостями його формування, а також впливом гравітаційних сил Зем-
лі. 
   Американський геолог і планетолог Юджин Шумейкер – перша і 
єдина людина, чиї останки були поховані на Місяці. НАСА відправило 
їх туди за допомогою апарата Lunar Prospector у 1998 році. 
   Сучасні космічні кораблі досягають просторів Місяця приблизно за 
три дні з моменту вильоту. «Плями», які ми бачимо на  поверхні  су-
путника, насправді ніякі не плями, а моря. Правда, у цих «морях» ні-

коли не було води. Мільйони років тому їх заповнили вулканічні лавини. Деякі моря відрізня-
ються великими розмірами, наприклад, Океан Бур займає більшу площу, ніж Середземне море.  
На жаль, на Місяці немає кисню та води, а ґрунт настільки пересушений, що не може бути при-
датним для життя більшості рослин. Однак деякі вчені, дослідивши  зразки ґрунту  Місяця,  за-
певняють, що є рослини, які можуть комфортно рости на такому субстраті. 
   До речі, 27 квітня цього року можна було  спостерігати так званий «супермісяць» – явище, що 
виникає внаслідок зближення Землі та Місяця, коли місяць на небосхилі набуває більших роз-
мірів, ніж зазвичай.  

Наришкіна Євгенія, 7-Б клас 
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   США або Сполучені Штати Амери-
ки – найбільша за своїм економічним, полі-
тичним і військовим потенціалом країна сві-
ту. Америка веде першість за рівнем продук-
тивності праці, розвитком науки й наукоєм-
них виробництв, в освоєнні космосу, а також 
у воєнному виробництві. 
   Тож я хочу розповісти декілька цікавих фак-
тів про неї. 

1. Офіційна назва країни – Сполучені Штати 

Америки – уперше з’явилася в декларації 

про незалежність. Це було 4 липня 1776 ро-
ку. 
2. На території США знаходяться шість часо-
вих поясів. 
3. На початку своєї історії Сполучені Штати 
Америки складалися з 13 колоній, які оголо-
сили  свою  незалежність  від   Великобрита-
нії 4 липня 1776 року. 

4. Корінне населення США – індіанці – не бу-

ли громадянами цієї країни до 1924 року. 
5. У США немає єдиної офіційної мови. Спра-
ва в багатонаціональності населення. Жителі 
тут розмовляють англійською, гавайською, 
французькою й навіть іспанською. 
6. За всю історію в США  було 44 президенти. 

Підготувала Денисенко Поліна,  
учениця 7-Б класу 
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   Усі ми любимо весну. Та чи кожен з нас здатний талановито відтворити її на картині? Думаю, 
що ні. Для цього потрібен неабиякий талант, залюбленість у світ природи, оригінальне бачен-
ня простору, його різноманітних кольорів, які потрібно вдало використати, щоб вийшов чу-
довий малюнок.  
   У НВК «Ерудит» є багато дітей, що прекрасно малюють. Серед них вирізняється оригіналь-
ним стилем учень 5-А класу Овчаров Петро. Його акварелі ніжні, задумливі, одухотворені. 



 

 

СВІТ КАЗКИ 

 
 

   Жив-був на 
білому світі ма-
ленький Тракто-
рець. Він їздив 
полями й  доро-
гами, тихенько 
поторохкуючи 
двигуном та на-
співуючи веселу 
пісеньку. Але в 

цього маленького Тракторця була одна ве-
лика вада: дуже любив вихвалятися, вва-
жав себе швидким та дужим.  
   Одного сонячного осіннього ранку їхав 
Тракторець лісовою дорогою. Проїжджаю-
чи повз невеличку галявину, він побачив 
звірят, які щось шукали біля дерев.  Під’ї-
хавши ближче, Тракторець помітив двох 
тваринок, що збирали жолуді й грибочки та 
клали їх до своїх кошиків. То були, закло-
потані роботою, друзі: ведмежатко Косола-
пенко та їжачок Гостроголенко.  
   Тракторець зупинився й запитав:  
   – Що це ви робите, звірята? 
   – До зими готуємося! – пояснив йому   
ведмедик Косолапенко. – Збираємо все, 
що нам смакує. Зараз потрібно добре їсти, 
щоб запастися жиром. Він зігріватиме нас 
у люті морози, коли будемо в зимовій 
сплячці. 
   – Щось ви дуже повільно рухаєтеся. Хо-
дите, мов черепахи, – насмішкувато мовив 
Тракторець. – Якби мені потрібна була та-
ка їжа, я б дуже швидко назбирав її та за-
віз до свого житла! 
   Звірята здивовано переглянулися.  
   – Якщо ти такий дужий і швидкий, то до-
поможи нам. Перевези, будь ласка, усе, 
що ми назбирали до наших хатинок, –  по-
просив їжачок Гостроголенко. 
      – Чого захотіли! Думаєте, немає в мене 
роботи, як тільки возити вам їжу? – зухва-
ло мовив Тракторець і, радісно гуркаючи 
двигуном, поїхав собі далі, наспівуючи 
улюблену пісеньку.  
   – Нехай їде! – невдоволено буркнув вед-
медик Косолапенко. – Самі впораємося! 

   Оскільки звірята були друзями й усе ро-
били разом, то й запаслися їжею.  
   Минула осінь, настала зима. Затріщали 
сильні морози, річка замерзла, з неба на-
падало багато пухнастого снігу, земля 
вкрилася білою ковдрою. Усі стежки та до-
ріжки загубилися під заметами. 
   Одного ранку Тракторець прокинувся – і 
йому дуже захотілося поїхати до лісу. Ледь 
протерши очі, він радісно мовив: 
   – Я ще ніколи не був зимою в лісі. Ціка-
во, як там зараз? Треба поїхати! 
    – Та куди ти поїдеш, сину?! Хіба не ба-
чиш, яка хуртовина на вулиці? Застрягнеш 
у кучугурах! – переконував Тракторця його 
тато. 
   А оскільки Тракторець був хвальком і са-
мовпевненим, то, звичайно, нікого не слу-
хав, думав, що він сильний і сніг йому не 
завадить. Завівши мотор, Тракторець  пої-
хав.  
   Переїжджаючи поле, у видолинку він по-
чав загрузати. Довго диркав, мучився, але 
якось вибрався з кучугури й попрямував 
далі. Проїхавши по лісовій дорозі, Тракто-
рець добрався до галявини, де восени   
зустрів звірят. І тут сталося те, про що  по-
переджав синочка тато Трактор. Тракто-
рець застряг у снігах. Він  дуже злякався! 
Натужно гуркотів, кликав на допомогу. 
   А в цей час ведмедику Косолапенку чо-
мусь погано спалося. Він перевертався з 
боку на бік, смоктав лапку, але це йому не 
допомогло заснути. Наче крізь сон, ведме-
дик чув гудіння Тракторця, та вийти з бар-
лога не наважився, щоб не замерзнути. Він 
знав, що Тракторець не загине, бо зробле-
ний із заліза. Коли сніг розтане – зможе 
повернутися додому. Його обов’язково 
знайде тато Трактор!  Заправить синочка 
пальним, щоб разом добратися до села.   
   – Такого хвалька добре провчить зима! 
Це йому на користь! – подумав ведмедик 
Косолапенко, і його очі почали закривати-
ся.  
   А Тракторець ще довго диркав. Та коли 
закінчився бензин, змовк.  
   Так буває з кожним, хто зазнається й ні-
кому не допомагає, хто вважає себе непе-
ревершеним.  

Олександр та Надія Роздобудьки,  
учені 5-А класу 
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СВІТ КАЗКИ 

   Жив на світі маленький Тюлень. Якось він 
побачив неймовірної краси рибку й так захо-
пився нею, що не помітив, як опинився далеко 
від мами. Коли, після довгого плавання, виліз 
із води на берег, то дуже здивувався, бо кру-
гом усе було незнаним. «Де я? Невже заблу-
кав?» – промайнула в його голівці думка, і він 
заплакав.  
   Раптом серед морських хвиль вигулькнули 

голова й спина Дельфіна.  
   – Чого рюмсаєш? – почув Тюлень голос не-
знайомця.  
   – Не знаю дороги додому! – пояснив малий.  
   –  Не хвилюйся! – полагіднішав Дельфін. – Я 
бачив твоїх родичів на західному березі моря. 
Думаю, ти звідти… Попливемо?  
   – Так! – утішився Тюлень. 
   Він незграбно доповз до води, та, коли в ній 
опинився, радісно й легко замахав задніми ла-
стами, розвиваючи неймовірну швидкість.  
   – Синочку, де ти був? – почув Тюлень голос 
мами, коли допливав до рідного берега. – І хто 
це з тобою? – поцікавилася вона. 
   – Я заблукав, а Дельфін допоміг мені повер-
нутися додому. 
   – Дякую, шановний! – приязно всміхнулася 
Тюлениха до рятівника сина. – Ваш учинок 
дуже благородний! 
   З тих пір Тюлень і Дельфін стали справжні-
ми друзями. Вони часто бачилися, плавали 
один до одного в гості. 

Грицак Іван, 2-А клас 

№4(129), травень 2021      15          

 
 

   Жив собі кмітли-
вий Бубл. Якщо ска-
зати простіше, то це 
звичайний Бублик. 
Колись він знайшов 
купочку пшеничних 
зернят, які просто 
обожнював. Бубл 

побіг до своїх найкращих друзів: шоколадки 
Чаклі й морозива Присипочки, щоб разом  по-
смакувати знайденим. Ті радісно погодилися.  
   Ось ідуть вони до зернят і дорогою зустріча-
ють Пломбірчика.  
   – Куди це ви? – поцікавився він.  
   – Ми знайшли купочку пшеничних зернят, – 
відповів Бубл. – Йдемо ними пообідати.  
   – Я теж хочу з вами! – утішився Пломбірчик.  
   – Ходи, – погодилися Бубл, Чаклі та  Приси-
почка.  
   Наївшись досхочу, друзі побачили, що до їх-
нього міста прошкує Пиріжок.  
   – У вас дуже гарно! – сказав пухкенький. – Я 
б хотів тут жити!  

   – Це неможливо! – запере-
чила Присипочка. – Щоб жи-
ти в нашому місті, треба 
отримати сертифікат від ко-
роля Кекса!  
   – А щоб потрапити в королівські палаци, не-
обхідно мати спеціальний мед, який виготов-

ляє пан Торт! – доповнила роз-
мову Присипочки шоколадка 
Чаклі.  
   – То допоможіть мені з цим 
сертифікатом! – благально мо-
вив Пиріжок.  
   І друзі погодилися провести 
Пиріжка до фабрики кексів. Там 
він отримав бажаний мед, який 
пізніше подарував королю.  
   Коли Пиріжок вийшов із замку 

з сертифікатом, на нього вже чекали друзі. Во-
ни показав Пиріжкові свою річку, потім пішли 
до поля, де росли шоколадні квіти, каталися 
на пряниковому автомобілі й розглядали кра-
євиди міста. Після важкого дня лягли у свої 
формочки й заснули. Їм снилися приємні паху-
чі сни.                       Миго Марися, 2-Б клас 



 

 

МАНДРУЄМО, УЧИМОСЯ 

   На весняних ка-
нікулах я з роди-

ною відпочивала біля Червоного моря в 
Єгипті. 
   Це був чудовий, насичений час дозвілля! 
Ми спостерігали за підводним світом моря, 
бачили багато різних риб: мурену, скатів, 
рибу-хірурга, вугра, морського огірка, їжака 
та навіть дельфінів. Також любили зустріча-
ти світанки й милуватися заходом сонця.  

Багато фотографувалися.  
   Ось декілька картин, які я намалюва-
ла під враженням незабутньої подоро-
жі.  

Желєнкова Лідія, 2-А клас 
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Уже весна до нас прийшла, 
Чудову звістку принесла, 
Що день невпинно прибуває 
І сонце землю зігріває. 
Дзвенить струмок удалині, 

Пісні співає чарівні... 
Привабливі зелені трави 
Леліють квіти на галяві.  
Конвалії ще тихо сплять. 
Кульбабки зоряні мовчать. 
Синенький пролісок тендітний 
Дивується, що він розквітлий.  

   Учень 5-А класу Грушка Богдан мандрував весняними луками й так замилувався красою 
рідної землі, що згодом написав ось такого цікавого віршика. 



 

 

МАНДРУЄМО, УЧИМОСЯ 
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   Весняні канікули я провела в Єгипті, у ком-
панії друзів-однокласників Русанова Марка та 
Мельника Саші.  
   Це був чудовий відпочинок!  
   Після смачного сніданку ми робили руханку, 
а потім розважалися в басейні чи морі.  
   Захоплююча подорож на яхті до заповідника 
Рас-Мохамед не забудеться ніколи! Там я пла-
вала, пірнала в масці, бачила безліч різноко-
льорових риб неймовірної краси та косяки яс-
кравих червоних риб. Також мене здивував не-
звичайний чорний корал, над яким проплива-

ли невеликі дивні рибки. Ще мені запам’ятався ко-
рал у формі гриба. 
   Наша подорож 
продовжилася на 
мальовничому ост-
рові біля моря з бі-
рюзовою водою та 
білим піском уз-
довж берега. 
   Лагідне сонце,  
тепле море, чудо-
вий краєвид і друзі 
зробили мій відпо-
чинок яскравим та 
незабутнім. 

Макарова Даша,  
2-А клас 
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   Якщо сонце починає світити яскравіше, а надворі деда-
лі стає тепліше  –  це означає, що прийшла весна. Раніше 
символом приходу весни була Масляна. Люди влаштову-
вали гуляння на честь цього свята. 
   Весна відрізняється від інших пір року тим, що саме в 
цей час розквітає все живе: співають пташки, з-під землі 
проростають маленькі різнокольорові квіти й перево-
диться час наших годинників. На настрій це також впли-
ває, бо не хочеться сидіти вдома, виникає бажання вийти 
на вулицю погуляти, погратися й побігати. Здається, не-
давно все було вкрите білим снігом, а зараз ми бачимо 
потепління, відчуваємо гарний настрій, сповнений  радо-
сті. 
   Від сонячного тепла всі дерева починають брунькувати. 
3 далеких країв до нас повертаються перелітні птахи, на-
повнюючи ліси різноманітними співами. 
   Жучки та мушки копошаться, шукають собі їжу, квіти 
тішать нас веселковою палітрою кольорів.  
   Весна дарує натхнення творчості. 

Щербина Софія, 5-А клас 


