
 

 

 

Осінні мотиви 

Про вчителя моє най-
краще слово 

Учителю, ім’я твоє 
святе 

Учитель - звучить гор-
до 

Математика - мова 
точних наук 

Улюблений вид спорту 

Проблеми, які потрібно 
вирішувати 

Молодь  обирає   здо-
ров’я 

Дивовижна Україна 

Наша мова калинова 

Квіти з ароматом лю-
бові 

Чому я люблю школу 

Ступила осінь на поріг 

Казковий тунель 

Гаджетоманія: плюси 
чи мінуси? 

Олімпійськими шляха-
ми до здорового майбут-
нього 

Олімпійський тиждень 
у початковій школі 

Пригоди равлика Моні 

Учителька моя 

Незабутні канікули 

Місто Кошиці 

Мої спогади про літо 

Як я провела літо 

Свято Першого верес-
ня в різних країнах світу 
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     Осінь прийшла до нас з неочікуваними вересне-
вими дощами, гіркуватим присмаком жовтих чорно-
бривців, прив’ялим запахом розмоклого листя. Ми 
часто оглядаємося назад, у пору привітного літечка, 
за яким уже встигли скучити. Хочеться тепла. Не-
хай осіннього, тихого, але тепла: з сонячним про-
мінням, що виграє на пожухлому листі, з пухким 
килимом під ногами, з вогкуватим духом зірчастих 
айстр, з прощальними зойками тужливих журавлів. 
   Здається, сама природа відчуває й підказує нам, 
що 2021-2022 навчальний рік буде нелегким. Панде-
мія коронавірусу, що полонила світ, а також       
проблеми, пов’язані з нею, створюють непрості 
умови праці в навчальних закладах. Важко не тільки 
педагогам, а й дітям. У НВК «Ерудит» ми робимо 
все можливе, щоб учні навчалися в школі, а не дис-
танційно, щоб мали можливість отримувати глибокі 
знання з різних предметів. У цьому велика заслуга 
дружнього колективу навчального закладу. 
   З нагоди прекрасного свята – Дня вчителя – прий-
міть, шановні педагоги,  мої найщиріші вітання!  
   Нехай доля щедро обдаровує вас яскравими подія-
ми, надійно оберігає від різних негараздів, а новий 
день виправдовує найсміливіші сподівання, несе 
радість і гармонію. 
   Бажаю вам далекоглядних планів та їх швидких 
звершень, натхнення для втілення мрій і задоволен-
ня від кожної миті життя.  
   Не втрачаймо віри! Усе буде добре! 

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

   Учитель – це дуже складна, але надзвичайно 
цікава професія. Подорослішавши, ми розуміє-
мо весь щоденний тягар та відповідальність пе-
дагога, усвідомлюємо, скільки праці було вкла-
дено в кожного з нас. 
   Школа – друга сім’я, у якій проводимо поло-
вину життя. Тут уперше почали писати букви, 
уперше стали дружити, будувати свої відносини 
з ровесниками, розуміти, що кожна людина – 
особистість зі своїм характером та інтересами. 
У навчальному закладі ми отримуємо необхідні 
знання для подальшого життя та свідомого ви-
бору професії. Хоча за шість років я вже зміни-
ла свій вибір десятки разів.  
   Наш  НВК   «Ерудит»  –  це   щось   особливе.   
Пам'ять про нього не зітреться з роками. Тут усі 
вчителі хороші по-своєму. У кожного є свої ви-
моги та правила, кожен вкладає в нас частинку 
душі та беззаперечну працю під назвою 
«знання».  
   Моя найулюбленіша вчителька – Куксінська 
Маріанна Юріївна, яка викладає англійську мо-
ву та впродовж двох років є моїм  класним  ке-
рівником. Про цю людину можна говорити ба-
гато. Вона прекрасно знає і любить свій пред-
мет, а найголовніше – усі свої знання передає 
учням. Саме завдяки професіоналізму Маріанни 
Юріївни я полюбила її уроки. Уявляю, як  учи-
тельці важко проконтролювати все, знайти під-
хід до кожного учня, а за сучасних умов – ще й 
до батьків. Так-так: теперішні діти під пильним 
контролем своїх татів і матерів, тож Маріанна 
Юріївна мусить їм  відзвітувати, чому їхня ди-
тина не хоче вчитися та чому отримала негатив-
ну оцінку. А не забувайте, що в неї ще безліч 

обов’язків перед адміністрацією шко-
ли.  
   Наша вчителька строга й добра одно-
часно, у будь-якій ситуації намагається 
знайти компроміс, прекрасно ставиться 
до учнів. Коли приходиш до неї на 
урок, то дуже переживаєш за    вивчене 
завдання, за перекладений текст, самос-
тійні та контрольні роботи, бо знаєш, 
що спуску не буде нікому. І в цей же 
час на її заняттях хочеться всміхатися, 
поряд з нею ніби заряджаєшся позитив-
ними емоціями та впевненістю, що ти 
зможеш абсолютно все. Маріанна Юрі-
ївна вміє переборювати труднощі. Вона 

ставить себе на місце учня й старається проба-
чити йому те, що він не довчив, даючи другий 
шанс. Також допомагає кожному знайти щось 
своє в житті, підкреслює нашу індивідуальність, 
знаходить кілька хвилин, щоб поговорити та 
зрозуміти своїх вихованців.  
   Наш класний керівник як друга мама, яка да-
рує нам не тільки знання та любов до англійсь-
кої мови, а й те, що може дати найрідніша лю-
дина: світлу й променисту усмішку, бажання 
бігти до школи, доброту й тепло своєї душі. І, 
хоч викладає вона іноземну мову лише в поло-
вини класу, практично всі учні радяться з нею 
та запитують, як виконати те чи інше завдання. 
Не було такого, щоб вона комусь відмовила.  
   Маріанна Юріївна цілком присвячує себе уч-
ням, віддає нам усі душевні сили, дуже серйоз-
но ставиться до викладання свого предмета. Во-
на чітко й зрозуміло, детально й цікаво пояснює 
кожну нову тему, але нетерпима до неуваги з 
боку учнів чи до їхньої ліні, вимагає зосередже-
ності. За строгістю вчителя ховається велика 
зацікавленість у наших знаннях і душевна доб-
рота. Ми знаємо, що вона переживає, коли 
хтось із нас отримує низькі бали, і від усієї душі 
радіє нашим успіхам.  
   Заслуга Маріанни Юріївни ще й і в тому, що її 
6-Б клас бере участь у всіх шкільних святах, 
змаганнях і конкурсах, досягає успіхів у навчан-
ні. Може, через підлітковий вік ми не завжди 
насмілюємося вдячно сказати вчителю 
«спасибі!», але добре знаємо, що вона нас лю-
бить і ми її любимо. І це найголовніше.  
   Низький уклін Вам, Маріанно Юріївно!  

Єва Баранець, 6-Б клас  



 

 

ІЗ ШАНОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ 

   День учителя – свято всіх, хто пов’я-
зує своє життя з освітою. Його перше 
святкування було 29 вересня 1965 року. 
Потім урочистості перенесли на першу 
неділю жовтня.  
   Цього дня багато гарних віршів і пі-
сень  люди присвячують педагогам, ви-
хователям, тренерам, репетиторам та 
іншим освітянам, чия праця направлена 
на навчання й виховання підростаючого 
покоління.  
   Учні НВК «Ерудит» теж стараються 

потішити своїх учителів. І не тільки  
якісним навчанням. Ми придумуємо 
для них цікаві сценки, вітання, беремо     
участь у різних заходах. Напередодні 
свята в актовій залі нашої школи прохо-
дять прекрасні святкові концерти.  
    Друзі, не забудьте подзвонити своїм 
першим учителям, побажати їм міцного 
здоров’я й щастя. Якщо є можливість, 
приїдьте до них з букетом розкішних 
квітів.  
Ахмедова-Похваліт Камілла, 8-Б клас 
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   Професія   вчителя  складна,    багато-
гранна, шляхетна й дуже цікава. Вона 

ощасливлює педагога, коли він бачить 
плід своєї праці й усвідомлює, що його 
діяльність немарна.  
   Святкуючи День учителя, учні НВК 
«Ерудит» згадують своїх наставників і 
намагаються зробити для них щось 
приємне. Вони приходить до школи з 
букетами квітів та словами вдячності, 
прагнуть якнайкраще вивчити уроки.  
   Усім педагогам бажаю терплячості, 
мудрості, самовідданості, радості й   
щастя!               Салій Соломія, 8-Б клас 
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НАШІ ТАЛАНТИ 

  Я впевнена, що знання 
та навички, які ми отри-
муємо, вивчаючи матема-
тику, стануть корисними 
в розв’язанні будь-яких 
життєвих завдань, а на-
далі найсміливіші наші 
ідеї сприятимуть техно-
логічному прогресу. 
   З дитинства ми граємо в різні 
ігри. Кожна з них не лише роз-
важає, а й чогось навчає: силі, 
спритності, швидкості, логіці, 
точності, хитрості. Є такі, що 
допомагають учити іноземні 
мови, дізнаватися про щось но-

ве (про різні країни, тварини, 
рослини). 
   Окремою групою ігор є мате-
матичні. Так-так, математика 
може бути веселою та захоплю-
ючою! 
   З допомогою математики мож-
на дізнатися, яку роль вона зай-
має в грі Minecraft та Lego, з лег-
кістю складати кубик Рубіка за 1 
хвилину, зрозуміти, яке її місце 
в системі безпровідної передачі 
енергії, а також у художній літе-
ратурі. Математика дозволяє по-
ринути у світ зорових ілюзій, 
вирішувати геометричні голово-
ломки, де потрібно з дрібних фі-
гур зібрати задану по контуру, 
захоплюватися завданнями на 

розрізання, які да-
ють відчуття кра-
си, закону й поряд-
ку, вимірювати 
зростання без мір-
ної лінійки, обчис-
лити довжину орбі-
ти Землі й багато 
іншого. 
   Я вивчаю цікаву 
математику з 6 ро-
ків. За цей час бра-

ла участь у багатьох наукових конференціях. 
Заіка Крістіна, 6-Б клас 



 

 

 
 
 
 

   Роликами я займаюся вже 7 років і 
представляю українську кoманду SAM 
ROLLER CLUB. За цей час ми відвіда-
ли чимало країн: Білорусію, Польщу, 
Угорщину, Німеччину, Португалію, Гре-
цію та багато інших. Я пам’ятаю свої 
перші кроки, які робила в цьому виді 
спорту, перші досягнення, переживання 
та хвилювання моїх батьків, перший 
тренувальний табір у Карпатах.  
   Мені дуже подобається цей спорт. З 
ним я відчуваю себе щасливою. Він 
зробив мене сильнішою, навчив стави-
тися до всього з відповідальністю,   

упевнено йти до своєї мети та не зупи-
нятися на досягнутому, як би не було 
тяжко. Тут я маю багато вірних і добрих 
друзів. Щоб досягти бажаних перемог, 
наш тренер віддає нам усю свою лю-
бов, вкладає в кожного віру й надію на 
перемогу. Завдяки йому я маю багато 
досягнень: 
   У 2015 році стала срібною призер-
кою чемпіонату міста Києва, а та-
кож срібною призеркою Бучанського 
ролер фесту.  

   У 2016 – бронзовою призеркою чем-
піонату міста Києва.  

   У 2017 – срібною призеркою Міжна-
родного Бучанського напівмарафону. 

 
Маринич Емілія, 8-А клаc 

НАШІ ТАЛАНТИ 
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Парасотка Софія, 8-А клас 

Ощепкова Дар’я,  
7-Б клас 

Бояркіна Аніка,  
7-Б клас 



 

 

МОЯ ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ 

 

 

   Можливо, багато людей скаже, що я 
ще дитина й не повинна думати про та-
кі важливі проблеми, які є в природі. 
Але я все ж хочу відкрити вам очі на 
них. 
   Екологія – важлива наука, без якої ми 
б не існували. Викиди з виробництв, 
безліч токсичного сміття та вихлопні 
гази з автомобілів потребують уваги, а 
не ігнору.  
   Невже ми можемо заплющити очі на 
зникнення Амазонських лісів, які що-

хвилини безупинно вирубуються зара-
ди грошей?! Ці тропічні ліси – легені 
нашої планети! Зникнуть вони – зник-
нуть і люди! А також там живуть різні 
тварини та комахи... І вони теж вимира-
ють. 
   Але ми можемо на це вплинути, якщо 
посадимо невеличкі сосни й поливати-
мемо їх упродовж року та розмовляти-
мемо з ними, як з друзями. Уявіть, 
якою радістю для вас буде те, що сосна 
потім зможе рости сама, без вашої до-
помоги! Як же це неймовірно!  
   Природа – наша найкраща подруга, 
дари якої ми маємо приймати з пова-
гою, а не використовувати у своїх пога-
них справах! 
   Квіти, гори, дерева, тварини, гриби – 
живі, вони все відчувають: і вашу тур-
боту та любов, і ненависть та злі намі-
ри. Проведено багато експериментів, 
які можуть вам це довести. 
   Ви взагалі колись задумувалися, що 
риби, черепахи, кити та інші морські 
істоти живляться мікропластиком, який 
ми кілограмами кладемо до смітника, а 
він, у свою чергу, потрапляє у Світовий 
океан?! Тому потрібно щотижня відво-
зити папір та пластик на переробку. 
   Насправді, усе це дрібниці, але якщо 
кожен з нас піклуватиметься про при-
роду, то ми зможемо її вберегти! 

Нестикайло Каміла, 8-Б клас  
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   22.09.2021 року в рамках Олімпійського   
тижня, що тривав у закладі освіти, у 5-А 
класі пройшов виховний захід, присвячений 
здоровому способу життя, «Молодь обирає 
здоров’я». Учні ділилися своїми думками про 
те, що слід робити, щоб зберегти найдорож-
чий скарб у житті, адже бути здоровим – 
значить бути веселим і життєрадісним, із 
надією зустрічати новий день, відчувати се-
бе по-справжньому щасливим. Свої знання 
діти перевірили, відповідаючи на запитання 
вікторини, із задоволенням розв’язували ребу-

си.       Михайлишина Олена Петрівна,  
класний керівник 5-А класу 
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   Чи знаєте ви, що Україна – одна з 
найкращих країн світу? Ось деякі фак-
ти, які повинні вас зацікавити: 
1. В українському містечку Рахів знаходиться 
географічний центр Європи. 
2. Перша гасова лампа винайдена у Львові в 
1853 році. 
3. Духовий інструмент «Трембіта» – найдов-

ший музичний духовий інструмент у світі. 
4. В Україні найбільші в світі запаси марганце-
вої руди: 2,3 мільярда тон або близько 11% від 
усього світового запасу. 
5. Станція метро «Арсенальна» – найглибша у 
світі. Її глибина сягає 105, 5 м. 
6. В Україні є пустеля. І вона займає 210000 га. 
7. Українці створили найбільший у світі келих 
шампанського: його вага становить 23 кілогра-
ми, а його місткість – 56 літрів 250 мілілітрів. 
8. Україна має найбільшу кількість фахівців у 
галузі IT в Європі. Наразі 100 тисяч українсь-
ких IT-працівників заробляють на життя про-
грамуванням. 

   Сподіваюся, вам сподобалися наведе-
ні факти. Тепер ви знаєте про Україну 
більше. 

Підготував Близнюк Артем,  
8-Б клас 

   Раніше по українському радіо під час пізна-
вальних передач слухачам пояснювали, чим 
відрізняються слова „вигляд“ та „виглядання“, 
що не можна говорити: „одяг на людині вигля-
дає гарно“, що слід казати: „одяг має гарний 
вигляд“. За всіма правилами української мови 
слово „виглядає“ треба вживати в тому випад-
ку, коли можна поставити питання „звідкіля?“. 
   Також дуже багато людей роблять помилки  
в інших словах, наприклад «протягом» та «на 
протязі». Здавалося б, що вони мають синоні-
мічне значення, але це не так. Дуже часто ми 
вживаємо кальку «на протязі чогось» замість 
«протягом чогось». Тому що на протязі – це 
дослівний переклад з російської «на сквоз-
няке». Якщо нам хочеться сказати про трива-
лість часу, тоді краще вживати такі варіанти, 
як «протягом» або «впродовж». 
   До речі, в українській мові є вираз «на протя-
зі». Він означає, що ви є перешкодою для стру-

меня повітря, який продуває приміщення. То-
му на протязі можна швидко захворіти. 
   Українська мова багата на синоніми щодо 
перекладу російських слів «открывать» і 
«закрывать». Але часто українці калькують 
російські форми, вживаючи слова 
“відкривати” й “закривати” щодо всього на 
світі. 
   Коли мова йде про початок події чи функціо-
нування певного закладу, виявлення нових 
властивостей або про те, що стає відомим, слід 
вживати дієслово «відкривати». 
   Відповідно до цього вживаємо слово 
«закривати»: закривати ресторан на ремонт, 
засідання, змагання, рахунок. 

   Коли йдеться про замок (не споруда) і потрібно 
скористатися ключем, вживаємо дієслово 
«відмикати» («замикати»). 
   Якщо йдеться про те, що потребує певного 
фізичного зусилля рук людини, використовує-
мо дієслово «відчиняти» («зачиняти»). 
   Коли говоримо про книгу чи зошит, варто 
вживати дієслово «розгортати» («згортати»). 
   Коли йдеться про очі чи повіки, використо-
вуємо милозвучне й гарне дієслово 
«розплющувати» («заплющувати»), про рот 
або вуста – «розтуляти» («стуляти»).  
   Намагайтеся щоразу підібрати влучний варі-
ант.  

 
Бородін Олександр, 8-Б клас 
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ДОВКОЛА СТІЛЬКИ Є КРАСИ! 

   Даруйте педагогам квіти, вони цього 
заслуговують, особливо в час величного 
свята – Дня вчителя! Ніжні, красиві, 
надзвичайно пахучі букети можуть поті-
шити їх безмежною різноманітністю 
форм і відтінків. 

   Подивіться, які пречудові хризантеми! 
Назва цієї багаторічної рослини дослів-
но перекладається як «золота квітка». 
Хіба це не диво природи? Хризантеми 
виглядають ефектно, нагадують яскраві 
помпони. 

   Із осінніх квітів можна вибрати й жор-
жини. Цвітуть вони з вересня й до пер-
ших заморозків, дарують людям ніж-
ність, обігрівають серця, як маленькі  
теплі багаття.  
   Також не забувай-
мо про дивовижні 
айстри. Величезна 
кількість їхніх видів 
дозволяє підібрати 
квіточки на будь-
який смак і колір, по-
чинаючи від блакит-
ного й білого, а за-
кінчуючи ліловим 
або рожевим. 

Грищенко Анна, 6-Б клас 

   Прийшла осінь, і я пішов у третій клас. Моя 
школа знаходиться недалеко від дому. Вона 
дуже красива зовні. У неї зелені стіни, які вид-

но здалеку. А ще – коло школи є великий 

спортивний майданчик. Мені подобається, що 
він сучасний. 
   Щоранку я з радістю йду вчитися, де зустрі-
ну своїх друзів і поспілкуюся з ними. В 
«Ерудиті» дізна́юся багато чогось нового, мож-
ливо, отримаю наліпку «Молодець!» від учите-
ля. 
   Я люблю свою школу, бо вона чудова! 

Андрій Деревянський-Мазур, 3-А клас 

*   *   * 
Ступила осінь на поріг, пожовкло листя. 
Так швидко вересень минув, неначе пісня. 
І на порозі жовтень вже з чудовим святом, 
Вітання шлють учителям хлопці й дівчата. 

 
Молодченко Владислав, 6-Б клас 
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   Тунель кохання – відомий туристичний     
об'єкт, розташований біля селища Клевань, що 
в Рівненській області. Представляє собою п’я-
тикілометровий зелений коридор, утворений 
деревами, розташованими в ідеально круговій 
арці та залізничній колії в ній. 
   Неймовірна пам’ятка в Україні стала  попу-
лярною понад 10 років назад завдяки туристам, 
які залізли в хащі на околиці Клевані й раптом 
опинилися на залізничній колії, захованій се-
ред дерев. Знімок, який вони зробили, потра-
пив у соціальну мережу й одразу отримав бага-
то недовірливих коментарів. Однак перші ман-
дрівники, які пішли побачити красу на власні 
очі, розвіяли ці сумніви. 
   Цікаві легенди: за змістом однієї з них, цей 
зелений коридор був під владою князів  Чарто-
рийських, а колись він став притулком для па-

ри закоханих молодих людей – біженців із 
замку Клевань. Не менш цікава інша версія 
про молодого польського інженера, який зако-
хався в дівчину з Клевані  й  побудував заліз-
ничну лінію прямо через ліс, щоб скоротити 
дорогу від Оржева, де він жив, до коханої жін-
ки. Зрештою їхні долі розійшлися. 
  Тунель кохання має не тільки непереверше-
ний вигляд, а й надзвичайну ауру, атмосферу 
місця, де мрії збуваються й серця єднаються. 
Існує ряд переконань щодо тунелю та його 

властивостей. Закохані вважають, що поцілу-
нок у тунелі зв’яже їхню любов на все життя, і 
якщо на рейках пригорнуться одне до одного, 
вони ніколи не розлучаться. 

Романова Катерина, 8-Б клас 

ГАДЖЕТОМАНІЯ: ПЛЮСИ ЧИ МІНУСИ? 
   Ми, діти ХХІ століття, діти  гаджетів  та Ін-
тернету. Покоління, яке віддає перевагу спіл-
куванню й комунікації з іншими через месен-
джери, такі як Viber, Telegram, WhatsApp. Бу-
дучи з друзями в різних кінцях міста, можна 
обговорити новини в  школі,  обмінятися  до-
машнім завданням, домовитися про зустріч, і 
все це зробити, не відволікаючись на дзвінок. 
Це можливість бути почутим тут і зараз. При 
цьому не використовувати голуба чи листоно-
шу Пєчкіна з Простоквашино.  
   Наш світ не ділиться на цифровий і реаль-

ний. Для нас – це дві частинки одного цілого. 
Книги, батьки, учителі вже не є єдиним джере-
лом знань та обміном інформацією. Прикладом 
може бути наше дистанційне навчання в умо-
вах карантину. Інтернет дав можливість не бу-
ти ізольованим удома, а самостійно чи разом з 
учителями опрацьовувати навчальний матеріал 
за межами школи. А якщо в дорослих не      

завжди є відповіді на наші питання, то 
«дядько» Google завжди знає все. Достатньо 

тільки правильно поставити питання – і за од-
ну секунду отримаєш потрібну відповідь.  
   Але є й мінуси в ґаджетоманії для дітей. Це 
поганий вплив на фізичне й психічне  здоров’я, 
не розвивається творче мислення, утрачається 
розвиток у соціальній сфері, кібернебезпека. 
Потрібно  знати мінуси, щоб перевести їх у 
плюси. Як це зробити? Слід використовувати 
Інтернет та соціальні мережі під наглядом до-
рослих, щоб уникнути кіберзагрози 
(кіберзлочинців, шахрайства, шкідливих про-
грам, вірусів-вимагачів,  кібербулінгу,  небез-
печних квестів тощо). Дотримуйтеся часового 
обмеження. Для збереження дитячого зору, 
особливо в шкільному віці, слід придбати спе-
ціальні захисні окуляри. Екран гаджета має 
бути розташований більше 40 см від очей і ле-
жати на столі, а не в руках дитини.       

Мурська Анастасія, 6-А клас 



 

 

   Традиційно на початку нового навчального 
року в НВК «Ерудит» пройшов «Олімпійський 
тиждень», у рамках якого було організовано 
чимало цікавих заходів: тематичні виховні го-
дини, інформаційні хвилинки, олімпійські уро-
ки, конкурс малюнків, спортивні змагання між 
класами, які мали на меті пропагувати серед 
дітей та учнівської молоді здоровий спосіб 
життя, сприяти залученню їх до активних за-
нять спортом. 
   Цікаво пройшли  виховні години  та  Олім-
пійські уроки, на яких учні мали можливість 
більше дізнатися про історію виникнення 
Олімпійських ігор, видатних спортсменів та 
Олімпійських чемпіонів України, які прослав-
ляють нашу країну на світовій арені. 
   Змагання з волейболу між учнями 7-9 класів 
та «Веселі старти» між учнями 1-4 класів були 
направлені на демонстрування спритності та 
витривалості. Уміння працювати в команді за-
свідчили старшокласники в змаганнях зі скеле-
лазіння. 
   Родзинкою Олімпійського тижня стало про-
ведення спортивної естафети між учнями 6-7 
класів. 
   Веселими й щасливими залишилися всі учас-
ники змагань. Ми ще раз переконалися, що в 
нашому закладі освіти працюють і навчаються 

сильні, вправні, умілі, 
сміливі діти. 
   Учні 8 класів на вихов-
них годинах повідомили 
багато цікавих фактів про 
найвідоміших олімпійсь-
ких чемпіонів, якими пи-

шається наша країна, взяли участь у конкурсах 
та вікторинах, підготували презентації. 
   Гімназисти 6-А класу провели урок 

«Подорож Олімпійськими шляхами до здоро-
вого майбутнього», спрямований на популяри-
зацію спорту, активного способу життя та 
олімпійського руху. Під час уроку учні позна-
йомилися з історією і традиціями Олімпійсь-
ких ігор, олімпійськими видами спорту, героя-
ми спорту України, вивчили принципи здоро-
вого способу життя, усвідомили ідеали та цін-
ності олімпізму, сформували стійкі мотиви й 

потреби до за-
нять фізичною 
культурою та  
спортом. 
   20 вересня в 9
-Б класі була 
проведена годи-
на спілкування. 
Учні-
спортсмени  
розказали про 
правильне  хар-
чування, про 
режим дня, по-

ділилися враженнями 
щодо здорового спо-
собу життя. 
   У 10-А класі 24 ве-
ресня пройшов Олім-
пійський урок. Деся-
тикласники познайо-

милися з історією та традиціями Олімпійських 
ігор сучасності, олімпійськими видами спорту. 
Учні розповіли, якими видами спорту займа-
ються та які мають досягнення. 
   Тож бажаємо всім спортсменам тільки пере-
мог – як на спортивних майданчиках, так і за 
їхніми межами! 

Учнівське самоврядування 

СПОРТ І ЗДОРОВ’Я 
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СПОРТ І ЗДОРОВ’Я 

   Щоб навчити цінувати власне здоров’я, ви-
ховувати в школярів потребу в постійній ру-
ховій активності, зміцненні здоров’я, залучати 
до активних занять фізичною культурою та 
спортом у НВК «Ерудит» щороку традиційно 
проводиться «Олімпійський тиждень».  

   Не виключенням став і цей рік. До проведен-
ня заходів долучилися не лише вчителі фізич-
ної культури, а й усі педагоги початкової шко-
ли. 
   Протягом тижня діти створювали цікаві та 

змістовні плакати до Дня спорту «Знай наших 
олімпійських чемпіонів» та «Олімпійські іг-
ри», брали участь у виставці малюнків «Спорт 
у моєму житті», змаганнях з футболу «Веселі 
старти». Проведено тематичні класні години, 
інформаційні хвилинки «Цікаві олімпійські 
факти». 

 
Доброволянська Вікторія Віталіївна,  

учитель початкових класів 
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ПРОБИ ПЕРА 

Казка 
   Весна. Було ще досить прохолодно. 
Равлик Моня сидів у своєму будиночку-
пеньку й читав комікси. Несподівано в 
його кімнату подув сильний вітер. Моня 
підповз до вікна й зачинив ставні. І тут 
він збагнув, що хоче підкорити Говерлу. 
   Моня надів куртку, шапку, шарф,  від-
крив двері й поповз до  автобусної  зу-
пинки. Приїхав автобус № 827.  
   – О, те, що треба! – подумав равлик, 
заповз до автобуса й поїхав.  
   Через дві години Моня був на місці, 
тобто, біля підніжжя Говерли. Там про-
водився ярмарок, де можна було придба-
ти палиці для ходьби, проте Моня від-
мовився від них і почав підніматися вго-
ру самостійно.  
   Спочатку Моня повз по невеличкому 
ліску, далі – по стежці, за якою видніла-
ся Мала Говерла. Равлик час від часу зу-
пинявся помилуватися краєвидами. Він 
був уже майже на вершині, але раптом 
нахлинув сильний вітер, посипався   
дрібний сніг і вся гора стала такою, наче 
сповита туманом, у якому Моня угледів  

 
силует равлика, що повз прямо йому на-
зустріч. Незнайомий равлик наблизився, 
і виявилося, що це гірська принцеса. 
Моня познайомився з нею. Її звали Со-
фія. Равлики разом доповзли до верши-
ни Говерли й звідтоді вирішили подоро-

жувати разом.  
   За час подорожей Моня й Софія поба-
чили багато річок, полів, лісів, озер і 
врешті зупинилися, опинившись біля 
моря. Там домовилися влаштувати собі 
відпочинок на яхті. Відпливши далеко у 
відкрите море, равлики кинули якір. 
Моня заповз на листочок, прив’язав йо-
го до свого човна, і спінінгом почав ло-
вити рибу. Правда, щось вона не клюва-

ла. Натомість Моня впіймав консервну 
банку, черевик та старий капелюх.  
   Через багато днів плавання равлики 
пришвартувалися біля Нью-Йорка. Це 
величезне місто хмарочосів, ліхтарів, 
скульптур та жителів-равликів. Равли-
кам приглянувся один із ресторанів на 
даху хмарочоса, звідки відкривався за-
хоплюючий вид на Статую Свободи.  

Продовження на 13 стор. 
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   У ресторані був величезний ак-
варіум з рибками. Софії та Моні 
пощастило, адже саме того вечора 
в Нью-Йорку влаштували салют. 
Равлики смакували незвичайні 
страви та насолоджувалися феєр-
верками.  
  Одного разу Моня та Софія 
отримали запрошення на вечірку 
в стилі фентезі. Моня одягнув ве-
селу маску з вусами й окулярами, 
гавайське намисто з квітів та   
прикрасив свій панцир численни-
ми лампочками. У Соні ж була 
незвичайна маска в клітинку й 
оздоблений різноманітними цукерками 
панцир.  
   На вечірці дуже весело й гучно лунала 
музика. 

   Повеселилися наші равлики на славу, 
а свою подорож згадують і досі.  

Текст і малюнки Миго Марисі,  
ученці 3-Б класу 

 

Так схожа на матусю учителька моя, 
Така ж привітна і така ласкава! 
Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я, 
Вона країни знань зоря яскрава! 
І світить нам, і гріє, і розуму навча, 
Ми всі її любов'ю обігріті: 
І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча,  
Бо ми для неї – найдорожчі в світі. 
Моя учителько, спасибі, що ти є. 
Життя шкільне з тобою сонячним 
стає. 
У юнім серці ти, як зірка золота, 
Моя учителько, любов моя свята! 
Панує в класі тиша, коли говориш ти, 
Бо, як струмочок, ллється твоя мова. 
І хочеться летіти в незвідані світи, 
Де нас чекає доля барвінкова. 
Спасибі тобі, рідна, за серце золоте, 
За мудрість, за турботу і терпіння! 
Посіяне тобою любов'ю проросте, 
Бо сходи ті із доброго насіння. 

Прощенко Катя, 3-В клас 



 

 

МАНДРУЄМО, УЧИМОСЯ 

   Для мене літо 2021 року було набагато 
кращим, ніж 2020. Минулого літа дове-
лося подорожували хіба що від вітальні 
до кухні, але ці канікули пройшли вже 
більш-менш нормально.  
   Багато моїх друзів часто розповідали, 
як їм подобається Одеса. Мені завжди 
хотілося її відвідати. І ось, нарешті, це 
бажання здійснилося: я, тато і мама ви-
рішили поїхати на відпочинок саме ту-
ди. 
   Нам дуже пощастило, бо не потрібно 
було шукати квартиру. Друзі моїх бать-
ків «майнули» за кордон і залишили мо-
їй мамі ключі від свого помешкання. 
Нам потрібна була житлова площа, а    

їм – щоб хтось поливав квіти. Так і до-
мовилися.  
   У господарів квартири незвичайне за-
хоплення: збирати все, що подібне до 
котів чи якимись деталями нагадує ко-
тів. Сувеніри, картини, фартухи, попіль-
нички, вази, подушки – усе це обов’яз-
ково має бути з відображенням котів. 
Тож я сфотографувався в оточенні пух-
настих.   
   В Одесі ми побували в найкращих міс-
цях: у Національному академічному  те-
атрі опери та балету, на Потьомкінських 
сходах, на Дерибасівській і, звісно, на 
морі. В оперному театрі було дуже кра-
сиво, але нудно, і я ледве не проспав  
перший акт. Більше мені сподобалася 
цікава й весела вистава «У джазі тільки 
дівчата» в театрі музкомедії. Є також 
фільм з такою назвою, тож  усім  реко-
мендую. 
   Я радий, що вдалося хоч трохи поман-
друвати й відволіктися від минулих 
справ.            Фішо Владімір, 8-Б клас 
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   Усім, хто любить подорожувати, рекомен-
дую відвідати історичне місто Кошиці, яке зна-
ходиться в Словаччині. Назва походить від  
форми його території, яка має вигляд кошика.  
   Засновано місто в XIII столітті, тому там до-
сить старі будівлі та багато цікавих споруд. 

Наприклад, найстаріші пам’ятки – «Співочий 
фонтан» та «Головна вулиця», яка також рані-
ше була основною дорогою трамвая та голов-
ною площею. Зараз місто в гарному стані, але 
багато старих пам’яток було знищено напада-
ми ворогів. Населення Кошиці невелике,    
оскільки місто маленьке.  

Шевченко Олександр, 8-Б клас 



 

 

ДО ТЕБЕ, ЛІТО, ЗНОВУ Я ІДУ 
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   Літо – найкраща пора року, адже           
надворі дуже тепло й усі діти мають три 
місяці канікул!  
   Мені запам’яталося літо тим, що я ціли-
ми днями з друзями катався на велосипе-
ді, купався в озері, ходив на риболовлю, 
допомагав родині поливати городні рос-
линки та збирати врожай. Цього року в 
нас уродило дуже багато картоплі.  
   З нетерпінням буду чекати наступного 
літа!  

Комардін Єгор, 6-Б клас  

 
 
 
 
 
 
 

   Літо – найвеселіша й найяскравіша по-
ра року. Саме в цей час  розквітає приро-
да, усе навколо живе й радіє життю. 
   Цього року я, бабуся, дідусь і братик 
поїхали до Чорного моря. Відпочивали 
там три тижні. 
   Пригадую, коли була маленька, то ду-
мала, що в Чорному морі вода чорна. 
Згодом бабуся мені пояснила, що це не 
так.  
   Ми багато купалися, грілися під ласка-
вим сонечком. Але декілька днів море 

перебувало в неспокої, хвилювалося,   
точніше, почався шторм. Погода відразу 
змінилася. Через це вода стала брудною. 
І тоді Чорне море дійсно здавалося чор-
ним.  
   Пізніше ми з братом відпочивали в та-
борі. Спочатку мені там не дуже подоба-
лося, але потім я знайшла собі багато  
гарних друзів і все змінилося на краще. 
Часто займала перші місця в змаганнях 
серед дітей.  
   Якщо сказати коротко – це літо чудове!  

Демченко Поліна, 8-Б клас 
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   В Україні 1 вересня є державним свя-
том. Традиційно в українських школах 
проводять урочисті лінійки, після яких 
діти йдуть на свій перший урок.  
   У школах США  день початку навчаль-
ного року – з середини серпня до середи-
ни вересня. Першого дня в школі ви не 
зустрінете школярів у формі. Святкова 
лінійка з першим дзвінком – цієї традиції 
в американських школах немає. 
   У Великій Британії навчальний рік мо-
же початися 3 або 4 вересня, причому не 
обов'язково в понеділок. Перший шкіль-
ний день проходить як звичайний урок. У 
державній школі  форма – це  светр з ло-
готипом школи. 
   У Канаді лінійок нема. У перший вівто-
рок вересня учнів збирають у спортзалі, 
директор робить невеличку промову, по-
тім усіх розсортують по класах, відво-
дять у класні кімнати й починається нав-
чання. В інші вихідні вересня влаштову-
ється сімейний розважальний день. На 
подвір'ї школи відбуваються  різні атрак-
ціони, справляють пікнік. 
   В Ірландії лінійка не проводиться й кві-
тів учителям не дарують. Лунає дзвоник, 
починаються уроки. Але є одна особли-
вість: навчальний рік в Ірландії ніколи не 
буває в понеділок. 

     
 

 
   У Франції конкретної дати початку нав-
чання нема, але в середньому навчальний 
рік починається у вересні. На початку на-
вчального року проводиться урочисте зі-
брання, директор школи робить  промову 
для першокласників, потім учитель зби-
рає свій клас і веде двтей до класної кім-
нати. 
   У Новій Зеландії немає ніякого 
«першовересня». Дитина йде до школи в 
день, коли їй виповнюється 5 років. Як-
що це під час шкільних канікул, то       
хто-небудь з учителів знайомить її зі 
школою й робить екскурсію. 
   В Австралії навчання починають у лю-
тому. Адже саме тоді, за їхнім календа-
рем, завершується літо. 
   У більшості країн Європи, серед яких 
Бельгія, Франція, Угорщина, Словенія, 
Литва, Чехія, Ірландія, Польща, школярі 
починають учитися таки першого верес-
ня. Та в якій би країні ми не мешкали, 
початок навчального року – це завжди  
свято.  Зустріч з друзями, веселі усмішки 
й надії на краще!   
   Вітаю всіх з початком нового навчаль-
ного року! Бажаю творчої наснаги вчите-
лям та успіхів у навчанні школярам! 
 

Підготував Яковенко Денис,  
8-Б клас 


