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    Ось і проминув ще один непрос-
тий рік нашого життя. Він подаро-
ваний кожному для втілення диво-
вижних задумів і мрій, надій і спо-
дівань, для звершення добрих 
справ.  
   Підбиваючи підсумки зробленого, 
часто запитуємо себе, чи витримали 
ми іспит сумління та чи мудро ви-
користали час? Чи стали кращими, 
милосерднішими, уважнішими до 

людей, з якими перебуваємо в соціумі, та що керує на-
шими вчинками: любов чи ненависть?  
   Звичайно, кожен вибирає сам, як йому йти в майбутнє. 
Але, готуючись до зустрічі Нового року, прибираючи 
житло й прикрашаючи його красунею-ялинкою, ми спо-
чатку всі прикрощі й незадоволення, усе, що було не так, 
як треба, залишаємо в минулому, а тоді з вірою в серці 
прошкуємо далі. Треба жити й наповнювати життя  світ-
лом, мудрістю, знаннями та любов’ю, перемагаючи тем-
ряву й безглуздя. 
   Тож нехай нам усім відкривається Всесвіт своєю диво-
вижною загадковістю, хай веде кожного через простір і 
час із такою швидкістю, про яку відає тільки Всевишній, 
хай дарує відчуття радості й упевненості, що добро пе-
реможе!  

   Вітаю весь колектив НВК «Ерудит» з Новим роком! 
Хочеться вірити, що буде він цікавий, незабутній, радіс-
ний і щасливий. Бажаю кожному здоров’я, одухотворе-
ності, креативності, а також отримувати задоволення від 
спілкування з учнями: такими різними, але надзвичайно 
зацікавленими в пізнанні чогось нового й небуденного.  
   Дякую за спільну працю на педагогічній ниві! 

 
З повагою, директор НВК «Ерудит»  

Олександр Перехейда    



 

 

2                                                                   №2(131), грудень 2021 

ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 

   В Україні діти з великим нетерпінням 
чекають 19 грудня. Напередодні свята во-
ни пишуть листи до Святого Миколая, 
згадують усі свої добрі та злі вчинки, зва-
жують: чого більше. Чи буде подарунок, а 
чи, можливо, різка? Бо чемні діточки 
обов’язково знайдуть під подушкою по-
дарунок, а неслухняні – прутик. Ось і на-
стала мить, коли Миколай завітав до уч-
нів школи. Дійство відбулося зранку. 
   17 грудня. Чудотворець був зі своїми 
помічниками-ангелами. Святий Миколай 
щедро нагородив своїх маленьких діто-
чок, які так з нетерпінням його чекали. 
Жодна дитина не залишилася без пода-
рунка.  
  Наслідуємо добро та вчинки Миколая! 
Нехай це свято стане для нас святом Ми-
лосердя, Доброти, Прощення, Любові до 
ближніх.  

Вікторія  Доброволянська,  
учитель початкових класів 



 

 

НА ПОРОЗІ НОВИЙ РІК 

   На календарі останні числа 
грудня. Незабаром Новий рік 
і Різдво. На вулиці та в мага-
зинах панує передноворічна 
метушня, усі купують  пода-
рунки під ялинку й продукти 
до святкового столу. Школярі 
чекають на зимові канікули.  
   Але цього року початок зи-
ми виявився напрочуд теп-
лий, багато людей ще навіть 
добротних шуб не діставали з 
шаф. 
   Даша й Маша з допомогою 
мами вже вбрали ялинку: 
прикрасили її гірляндою, різнокольорови-
ми кульками та різноманітними фігурками, 
а на верхівку деревця почепили невеличку 
різдвяну зірочку. 
   Будинок наповнився чарівним ароматом 
пахучої хвої, яка ще більше нагадувала про 
наближення Різдва. Під ялинку поставили 
іграшкового Дідуся Мороза, а поряд з ним 
почесне місце зайняв маленький Снігови-
чок. Та не всі раділи прийдешнім святам 
так, як у минулі роки, адже як не прибирай 
будинок та ялинку –  головним атрибутом 
завжди був і залишається сніг, бо яке Різд-
во без снігу та морозів? 
   Увечері, коли всі пішли спати, маленький 
Сніговичок заліз на вікно й сумно дивився 
на вулицю. Йому дуже хотілося побачити 
справжній снігопад! А ще більше – справж-

ніх Сніговиків, зліплених зі снігу. 
   – Дідусю Морозе! – звернувся він до  іг-
рашкового Діда Мороза, який стояв на сво-
єму місці. – Чому на вулиці немає снігу? 
Невже справжній Дід Мороз забув, що Різ-
дво повинно бути білосніжним?  
   – Не хвилюйся, друже! – заспокоїв Сніго-
вичка  іграшковий Дід Мороз. – Ще буде 
сніг! У чеканні теж є магія. Якщо довго чо-
гось чекаєш, а потім несподівано отримуєш 
бажане, то воно стає набагато цікавішим і 
приємнішим! 
   Сніговичок знову глянув на вулицю. Сяй-
ливі зорі ховалися за кучугурами хмар, які 
все більше закривали небо.  
   А на ранок випав перший сніг. 

Варвара Шевченко, 6-Б клас  
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        Новорічний майстер-клас 
   Напередодні новорічних свят, навіть у розпал передсвяткової 
метушні, обов’язково знайдеться хвилинка для дитячої творчос-
ті! Особливо, якщо мова йде про створення новорічної прикраси 
своїми руками. 
   21 грудня в 4-Б та в 4-В класах пройшли майстер-класи 
«Декупаж новорічної свічки» та «Новорічний гном із ниток». 
Школярів навчали створювати прикраси, які можна повісити на 
ялинку або ж просто використати для декорування будинку. 
Майстер-клас залишив у дітей масу позитивних вражень. А но-

ворічні прикраси стануть гарним подарунком близьким напередодні Нового року. 

Вікторія Доброволянська, учитель початкових класів 



 

 

4                                                                   №2(131), грудень 2021 

ГАРНА НІЧКА-НОВОРІЧКА 

   Новий Рік – найкращий зі святкових 
днів зимового циклу. Напередодні Ново-
го року з’являється незвичайне очіку-
вання чогось величного, свіжого та чу-
дового. Навколо панує  атмосфера уро-
чистості й веселощів. Усі зайняті обран-
ням ялинок, презентів і ласощів для уро-
чистого столу. З самого дитинства цей 
час подібний до казки. 
   Підготовка до святкування настає ра-
но. Перший період – генеральне приби-
рання, а потім усі кімнати прикраша-

ються витонченими іграш-
ками, гірляндами і свічками. 
Прекрасні різдвяні  прикра-
си – вінки з хвойними гілка-
ми, яскравими стрічками та 
ангелами.  
   Страви на урочистому сто-
лі щоразу особливі. Най-
більш пам’ятний момент  
святкування – початок Но-
вого року під бій курантів. 
Кінцевий удар дзвону є сиг-
налом для початку великого 
феєрверку, який може три-

вати годину. Потім родичі та приятелі 
починають радіти, танцювати та органі-
зовувати змагання. Свято триває всю 
ніч, а вдень насамперед треба відшукати 
презенти під ялинкою.  
   У новорічну ніч цікаво бути на вулиці, 
особливо тоді, коли погода морозна й 
снігова. Різнокольорове світло у вікон-
цях будинків здається яскравішим і теп-
лішим.  

Олександра Джерело, 9-А клас  

 
   Лісові звірі зібралися відсвяткувати Новий 
рік біля розкішної ялинки посеред галявини в 
лісі. Усі були веселі, жартували, сміялися. Рап-
том побачили в небі оленів і сани Діда Мороза. 
Але, що це?.. Сани з Дідусем стали падати на 
землю, а олені порозбігалися хто куди!? Звіря-
та вирішили рятувати Діда Мороза й поспіши-
ли до нього. А той уже встиг оговтатися й ска-
зав, що з ним усе добре, але від допомоги не 
відмовиться: потрібно полагодити сани, знайти 
оленів та мішок з подарунками.  
   Білочка Вивіруня й зайчик Вухань узялися за 
сани. Вовчик Сірко й лисичка Пишнохвостка 
пішли шукати оленів. Ворона Чорнушка швид-
ко знайшла мішок. У цей час на своїх чарівних 
санчатах прилетіла Снігурочка. 
   –  Дідусю Морозе, що сталося? – поцікавила-
ся вона. 
   – Погано все! Не встигну роздати дітям пода-
рунки! – схвильовано відповів старенький. 

   І тут Вивіруня й  Вухань вигукнули:  
   – Ми поремонтували сани!  
   – Молодці! Але ж оленів нема! – мовив Дід 
Мороз. 
    З гущавини лісу 
вибігли вовк і   ли-
сичка. 
   – Ми знайшли оле-
нів! – радісно пові-
домили новину. 
   – Це добре,  та ча-
су мало. Не встигну всім роздати подарунки.  
   – Дідусю, не переживай! – заспокоїла Діда 
Мороза Снігурочка. – Половину подарунків 
розвезу я, а іншу половину – ти.  
   Так і вирішили.  
   Дід Мороз і Снігурочка подякували звірятам, 
а потім піднялися в небо кожен на своїх санях. 
   Лісові мешканці повернулися до своєї  яли-
ночки. Біля неї побачили безліч несподіваних 
подарунків від Діда Мороза й дуже зраділи. 

Олександр Семерга, 4-Г клас 



 

 

ЗВИЧАЇ, СВЯТА, ТРАДИЦІЇ 

   Минув перший тиждень зими. Випав 
сніг і тепер тоненьким шаром устилає 
дахи будинків. На вулиці з кожним 
днем стає все холодніше й холодніше, а 
в повітрі витає атмосфера прийдешніх 
свят. У цьому є свій шарм. Йдучи в са-
дочок чи школу, дошкільнята з нетер-
пінням чекають Святого Миколая та Ді-
да Мороза. Чи задумувалися ви, як ви-
никли українські традиції святкування 
Нового року?  
   У давнину наші предки не відокрем-
лювали святкування Нового року від 
різдвяних свят. Зустріч року припадала 
на середину святкового періоду. Це бу-
ло між Різдвом і Водохрещем, тобто, у 
ніч з 13 на 14 січня. А знайомі нам   
ялинка, мандарини та салат "Олів'є" до-
далися в часи СРСР – у народній куль-
турі того часу не було таких аналогів. 
Велика кількість традицій уже не  акту-
альні – їх перестали передавати від по-
коління до покоління. Проведення об-

рядів у святковий період узимку бу-
ло пов'язане з отриманням врожаю 
на наступний рік. Наші предки вва-
жали, що якщо цього не зробити – 
усе піде шкереберть. Вони вірили в 
магію та силу першого дня, тому об-
ряди важливо було провести саме з 
початком року. Якщо людина хотіла 
займатися чимось новим, то треба 
було розпочати задумане в перший 

же день, щоб потім легко працювалося. 
   Багато обрядів присвячувалося вро-
жаю. Наприклад, однією з традицій, яка 
збереглася й нині, є засівання.  
   Наші предки проводжали старий рік 
та зустрічали новий. Це нагадувало Ді-
да Мороза, так як двоє людей переодя-
галися – один у старого діда, а інший – 
у молодого рум'янощокого парубка. 
Спочатку запрошували їх до хати, тан-
цювали й гралися зі старим, а потім йо-
го виганяли й заводили новий рік. Ще є 
два красиві обряди – це «Коза», а також  
«Меланка». Їх влаштовують не господа-
рі, вони чекають, що до них прийдуть 
до хати. Раніше на Новий рік в дім за-
прошували щедрувальників. Зараз і ми 
чекаємо на них на Старий Новий рік.  
   Отака історія наших українських тра-
дицій Нового року. Більшість з них ми 
досі використовуємо з року в рік. 

Уляна Мель, 9-А клас 
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 ПЕРШИЙ СНІГ     У нас надворі біло-біло, випав перший сніг. Ді-
ти одягнули курточки, шапки й рукавиці та й 
побігли кататися на санчатах. Дехто взяв ковза-
ни. Потім, коли всі накатаються, почнуть грати-
ся в сніжки. Тільки мені хочеться дивитися крізь 
шибку вікна й милуватися легкокрилими  сні-
жинками, що ніжно падають на холодну землю. 

Богатікова Діана, 4-Г клас 



 

 

ІЗ ШАНОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ 

   Привіт, Школо!  
   Мабуть, думаєш, що 
забула… Забула твій   
вигляд, твій дух, твоїх 
тимчасових «жителів»? 
Та ніколи! Іноді закри-
ваю очі, намагаюся зга-
дати оте відчуття, коли 
доторкнулася до парти, 
до тієї крейди, яка, бу-
ва, сама творить «музику» по дошці, до 
звичних підручників і зошитів. Намагаю-
ся пригадати те відчуття, коли стояла пе-
ред учнями, розказуючи вивчене дома, і 
тоді, наче втрачала свій розум, бо нерви 
все-таки брали своє. Пригадую вчителя, 
дрібні переживання не зустрітися очима 
з ним у класі, а згодом своє сильне ба-
жання побачити щось важливе в тих 
очах і зрозуміти всю глибину того, що 
віддається особисто мені: любов, педа-
гогічний досвід, цікаві та повчальні істо-
рії життя, увага, тепло й розуміння. Зна-
єш, що я ще згадую? Ті сходинки, по яких 
бігала в кросівках чи ходила по них  по-
важно на підборах і навіть падала.  
   Школо, я вдячна тобі! Якби хоч хтось 
знав, які прекрасні спогади зв’язують ме-
не з тобою! Ні, не подумай, що я проща-
юся. Я просто знаю, що все швидкоплин-
не. Навіть мій звичний, теплий, дитячий 
світ має скінчитися. Але я не хочу, щоб 
Ти мене відпускала. Не хочу покидати  
рідні стіни, ту дивовижну атмосферу хви-
люючої урочистості, своїх учителів. Бо-
же, як же я до них прикипіла! Таке від-
чуття, що зовсім скоро частинку мене 
просто заберуть і ніколи не повернуть. Я 
плачу... Ні, ридаю! Настільки не хочеться 
йти. Ти ж сама знаєш, що тут я пізнала, 
що таке дружба. Навіть учитель — мій 

друг. Як же від такої сі-
мейної прив’язаності 
можна відірватися!? 
   Школо, я буду сумува-
ти, але прийду до тебе 
знову. Знаєш, іноді мені 
стає заздрісно, бо розу-
мію, що я не остання, 
яка навчалася тут. Таких 
ти зустрінеш багато. Тож 

мрію, щоб мене не забули ні вчителі, ні 
однокласники. Хочу стати малесенькою 
частиночкою їхнього життя, залишитися 
в пам’яті. Я люблю їх усім своїм серцем. 
Так хочеться про кожного сказати щось 
прекрасне, подякувати за те, що вклада-
ли в мене роками. Я не забуду ні жартів, 
ні щасливих моментів, ні сліз, ні поразок, 
ні злетів. Зумію пронести через усе жит-
тя те, що дала мені Ти, Школо. 
   Тамаро Григорівно, я знаю, що цей, 
можливо, наївний потік думок і пережи-
вань прочитаєте лише Ви. І в мене зараз 
є прекрасна можливість сказати 
«дякую!». Спасибі Вам за терпіння, мате-
ринську любов, яку віддаєте всім, ба-
жання відкривати нам цей світ, безцінні 
поради й повчання. Просто дякую за Ва-
шу світлу душу. Мені так не хочеться Вас 
підвести, не хочу, щоб Ви думали, що я 
забула Вас, забила на все і вся. Повірте, 
це не так. Ви назавжди залишили в мені 
свій слід. І я вдячна за нього. Сильно су-
мую й люблю! Жду найскорішої зустрічі 
й сподіваюся, що все буде добре. 
   Школо, зараз ми з тобою на відстані. 
Не переживай, у мене ще буде можли-
вість потюпати по твоїх сходинках. Бу-
вай, рідна!  

Випускниця НВК «Ерудит»  
2021 року Анастасія Полухіна  
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   Послухайте друзі! Я хочу розповісти 
вам  історію про маленьке білченя на 
ім’я Норріс. Він був руденький, наче 
вогник. Вушка-китички, очі ґудзиками, 
гострий допитливий носик і розкішний 
пухнастий хвостик. Були в Норріса ма-
ма, тато, братики та сестрички. Біляча 
родина мешкала в лісі, у хатинці-дуплі 
старого гіллястого дуба. Хатина була 
світла й простора, з великою вітальнею 
й каміном, щоб умістилася вся родина. 
   Ця історія трапилася восени. Усі лісо-
ві мешканці, а також Норрісова роди-
на, збирали запаси на зиму. Серед упо-
добань білячої сім’ї були: гриби, ягоди, 
шишки, горішки, жолуді та всіляке на-
сіннячко. Збирали аж до самого вечо-
ра, а після важкого трудового для піш-
ли спати. 
   Наступного ранку Норріс прокинувся 
раніше за всіх. Він вирішив прогуляти-
ся. Верхівки дерев знав напам’ять, тож  
захотілося йому помандрувати лісови-
ми стежинами. Гуляло собі білченя,  
роздивлялося навкруги. Ліс восени 
справді дуже гарний, казковий, диво-
вижний! І Норріс не  помітив, як  опи-
нився далеко від своєї домівки. Він ні-
коли ще не був у цій частині лісу, усе 

йому здавалося загадковим, таємни-
чим. Аж раптом, звідки не візьмися, 
з’явилися два  вовки.  Побачили  гар-
неньке білченя та й почали на нього 
полювати. Влаштували для Норріса  
пастку й хитрістю впіймали його. Бать-
ки не одразу помітили зникнення Нор-
ріса. Уже за сніданком виявили пропа-
жу. Цілий день шукали його, і весь на-
ступний день, і тиждень. Так і не знай-
шли… 
   Настала зима. Єдиним новорічним 
бажанням усієї білячої родини було 
знайти зникле білченя. А сам Норріс 
увесь цей час знаходився у вовчому 
лігві та був запертий у клітці. Дідусь 
Мороз почув бажання  білячої сім’ї. Він 
стукнув своїм чарівним посохом об    
землю – і сталося диво: двері клітки 
відчинилися й білченя не забарилося. 
Воно  швидко  вибігло  на  волю та   по-
стрибало до рідної домівки по верхів-
ках дерев. Вовки намагалися наздог-
нати втікача, але де там, Норріс був 
вправним стрибунцем. 
   Коли Норріс з’явився на порозі свого 
дому, уся сім’я не могла натішитися! 
Мама й тато його обіймали та цілува-
ли, братики й сестрички навипередки 
розпитували, де він так довго пропа-
дав. У новорічну ніч, як і раніше, уся бі-
ляча родина зібралася біля теплого, 
затишного каміна. Мама приготувала 
святкове частування, а Норріс розпові-
дав їм свою історію, яка так чудово за-
вершилася. 
   Однак Норріс зробив висновки з цієї 
пригоди: треба слухатися батьків та 
без їхнього дозволу нікуди не  ходити. 

Анатолій Полухін, 4-Г клас 

НАША ТВОРЧІСТЬ 
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НАША ТВОРЧІСТЬ 

   Зима… Ця пора року незрівнянна: візерунки на 
вікнах, заметілі, прозорі бурульки. Тільки взимку 
можна побувати в справжній казці! Уся природа 
спить дивовижним сном, а навкруги відбуваються 
чудеса. Сніжинки кружляють у небі, немов танцю-
ють вальс, вільно спускаючись на землю. Сніг під  
променями сонця іскриться й переливається, на 
вікнах хтось невидимим пензлем малює чудові ві-
зерунки. Чарівниця-зима одним помахом руки все 
вдягнула в білі, немов усипані безліччю дорогоцін-

ного каміння, шати, прикрасила мереживом дерева, міцно скувала льодом річки й озера. Навкруги 
невимовна краса! Очей не відірвеш, дивишся й радієш. Справжня зимова казка. 

Марія Грицак, 4-Г клас 

Вовк та Зайчик 

   Настала холодна зима. Стоять морози, ви-
пало багато снігу. Сонце майже не виглядає 
з-за хмар. Холодно звірам і птахам. 
   Голодний Вовк не спить ані вдень, ані 
вночі. У пошуках їжі він бігає лісовими стеж-
ками, принюхується, озирається на всі боки. 

А Зайчик — ось він,       
зовсім недалечко, сховав-
ся за сніговим заметом. 
Вовк його не бачить, бо в 
Зайця шубка біла, як сніг 
навкруги. Але ж Вовчись-
ко наділений чутливим 
нюхом і гострим зором. 

Він побачив сліди на 
снігу та  й став набли-
жатися до Зайчика. 
   Злякався пухнастик і 
щосили побіг геть. 
   — Стій! Я все ж тебе 
дожену та з’їм! – сер-
дито загарчав Вовк. 
   А Зайчик мовчить і 
швидко тікає, петляючи й заплутуючи свої 
сліди на снігу. Так і відірвався від пересліду-
вання хижака й зник у лісовій гущавині. 
   — Ну, Заєць, постривай! – відлунював 
десь далеко голос Вовка.  

Олексій Ткачук, 4-Г клас 

В ОЧІКУВАННІ ЗИМИ 
   Цього року, 23 листопада, випав пер-
ший сніг. Усі дуже раділи! Коли я вийш-
ла на подвір’я, то побачила справжню 
красу: сніг був такий лапатий і гарний, 
аж дух перехоплювало! Я кружляла в 
ньому, як сніжинка!  
   Наступного дня сніг розтанув. Споді-
ваюся, що зима повернеться. Вона наме-
те ще багато кучугур, але Дід Мороз зу-
міє приземлитися на санчатах. 

Марія Морозова, 4-Г клас 

ЗИМА 
Зимові дні настали, 
Все біле кругом стало. 
Летять малі сніжинки 
Легенькі, мов пушинки. 
Всі діти люблять зиму – 
Красуню-панну зриму. 
 

Назар Тищенко й Злата Косова,  
4-Г клас  
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   Мене звати Влад. Я люблю малювати фарбами, 

вважаю, що такі картини виходять більш живими, 

одухотвореними. Ось дві роботи, присвячені чарів-

ниці-зимі. Малюнок з будиночками я замислив на 

честь ночі напередодні Різдва. Також дуже захоп-

лююся засніженими пейзажами, тому відтворив це на іншому малюнку. 

   У моїй сім’ї є традиція у Святвечір збиратися за святковим столом. 

Влад Самоткал, 3-Б клас 

НОВОРІЧНА НІЧ 
Ялинко, ялинко! Вогнями засяй, 
Щоб радісне свято прийшло у наш край! 

Сніжинки біленькі в повітрі летять, 
Вогні на ялинці, мов зорі, горять. 
 

Усюди блаженствує дух чарівний, 
Матуся на стіл кладе торт запашний. 
Усі з нетерпінням очікуєм дива. 
У ніч новорічну я за́вжди щаслива. 

 

Вірш і малюнок Анастасії Савицької,  
3-Б клас 

 
   Зимою всі діти люблять ліпити сніжки, а потім, удома, пити гарячий чай. Так од-
ного разу й Сашко, зліпивши снігову бабу, прийшов до хати грітися чаєм. Він зро-
бив один ковточок, заглянув у чашку й побачив у ній новорічну ялинку, подаруноч-
ки, діточок у піжамах, що вибігли до Діда Мороза. Сашко одразу ж уявив себе на 
їхньому місці та й задумався: а який би подарунок хотів він? Зробив ще ковточок і 
загадав бажання.  
   Наступного ранку під ялинкою знайшов такий бажаний конструктор! 

Марія Ковальова, 4-Г клас 



 

 

   Сталося це 
під Новий 
рік. Навкруги 
відчувалося 
наближення 
свята. У бу-
динках наря-
джали ялин-
ки, прикра-
шали оселі, 

запалювали різнокольорові вогники. 
Дорослі  метушилися в  пошуках  пода-
рунків для своїх дітей, пахло мандари-
нами. Тільки Марійка сумувала. Справа 
в тому, що її братик Назарчик хворів   
довгий час. Він був слабенький, часто 
плакав і капризував. І тому Марійка    
зовсім не відчувала радості свята, не по-

мічала прикрашених ялинок і кольоро-
вих вогників. Усі її думки були про бра-
та. 
   Однієї ночі їй наснився сон. Сріблястий 
янгол сів на вікно і сказав:  
   –  Лю́ба дівчинко, я бачу, що ти дуже 
добра й хороша. Я знаю, як зарадити 
твоєму сумові. Є один Святий на ім’я 
Миколай. Попроси в нього здоров’я для 
братика. Він обов’язково допоможе ва-
шій родині. Вір у це й надійся. Завжди 
твори добро.  
   З цього часу Марійка в думках постій-
но зверталася до Святого Миколая.  
   Минув тиждень. Назарчик повеселі-
шав, перестав плакати. І мама стала час-
тіше усміхатися. Братик одужував. А Ма-
рійка лагідно втішалася, дивлячись на 
це. Тепер вона остаточно зрозуміла, що 
віра і надія можуть творити дива! 

Злата Волкова, 4-В клас 

ПРОБИ ПЕРА 
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   Снігом вкри-
лася трава. 
Ведмедики, 
їжаки та інші 
тваринки со-
лодко сплять. 
Усі зайці помі-
няли колір  
хутра, тільки 
зайчик Сірко 
його не змі-
нив. 
   Спочатку 
мама Сірка 

думала, що з часом він побіліє, але 
до середини грудня цього не стало-
ся. Зайчиха почала хвилюватися. А 
маленький Сірко не розумів, чому?   
   – Мамо, що трапилося? Ти суму-

єш? – запитав малюк.  
   – Так, бо всі зайці за-
раз є білими, а ти – ні! – 
відповіла зайчиха. 
   Коли прийшла весна, 
мама Сірка повела   си-
ночка до лікаря ведмедя. 
Той зробив обстеження, і 
виявилося, що Сірко не 
хворіє, він просто особ-
ливий! 
   З того часу зайчиха та її синочок 
більше не сумували. Жили вони дов-
го й щасливо. 
   Тож ніколи не хвилюйтеся, що ви 
не такі, як усі інші. Треба бути со-
бою і не боятися цього. 

Євгенія Лісова, 3-Б клас 
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   У новорічну ніч Мишкові Дід Мороз приніс не 
те, що він хотів: замість лиж – шахи, замість 
іграшкового робота – футбольний м’яч. Тих 
м’ячів у хлопця аж три! 
   Мишко не міг збагнути, чому Дід Мороз так 
поступив? «Можливо, його не існує, а подарун-
ки приносять тато з мамою?.. Але ж батьки си-
діли поруч, коли він писав листа…» – роздуму-
вав хлопець. 

   Раптом з димоходу почувся гуркіт. Мишко 
злякався й швиденько заліз під стіл. З каміна 
показався дід у червоних теплих штанах і в теп-
лому червоному кожусі. Хлопець побачив пе-
ред собою справжнього Діда Мороза з двома 
ельфами. Від здивування він аж рота роззявив! 
   – Вибач, друже, що поклав тобі під ялинку не 
ті дарунки! – сказав заклопотано Дід Мороз. – 
Від дітей отримав стільки листів, що, читаючи 
їх, мої ельфи все переплутали. На, бери! Це то-
бі за зразкову поведінку! 
   І Дід Мороз вручив Мишкові лижі та робота. 
Хлопець аж підстрибнув з радості! Він чемно 
подякував за таку приємність.  
   А Дід Мороз, наче нічого не сталося, попря-
мував з ельфами до виходу.  
   – Не маю часу на розмови, поспішаю до ін-
ших діток! – мовив на ходу. 
   Після такого казкового випадку Мишко не 
сумнівався, що Дід Мороз існує. 

Тимофій Харламов, 4-Г клас 

   Це був початок зими. Оленка сиділа в кім-
наті й читала свою улюблену книжку. До 
неї зайшла мама. Вона сказала, що дівчинка 
може піти на вулицю погуляти. Оленка 
швиденько  вдягнулася  й  вибігла на   под-
вір’я. Вдихнувши морозне повітря, погля-
нула в далину. Там, на пагорбі, виднів дрі-
мучий ліс. Увесь окутаний снігом, він пома-
нив дівчинку – і вона пішла до нього. 
   У лісі Оленка розглядала дерева й дуже 
хотіла зустріти зайчика. Та його чомусь ні-
де не було. «Треба повертатися додому», –
подумала дівчинка, але збагнула, що заблу-

дила. Сіла на галявині серед снігів і запла-
кала. 
   І хто ж це подає їй лапу? Ведмідь?.. Вона 
спочатку дуже злякалася, але в клишоного-
го була така мила мордочка, що дівчинка не 
могла відвести від неї очей. Ведмідь загово-
рив людським голосом. 
   – Як тебе звати?  
   – Оленка, – мовила дівчинка. 
   – А що ти тут робиш у такий час? 
   – Прийшла побачити зимовий ліс та й за-
блудила в ньому. 
   – Усе ясно, – пробурмотів ведмідь. – Тобі 
потрібно до села. 
   – Так, – сказала Оленка. 
   – Підеш зі мною. Я виведу тебе звідси. 
   І вони пішли. Дорогою Ведмедик розказу-
вав, що в нього є барліг, у якому буде спати 
цілу зиму, показував, де літечком спіють 
найсмачніші ягідки.   
   Коли вони вийшли на поле, прийшла пора 
прощатися. Дівчинка подякувала клишоно-
гому другу, якого зуміла дуже полюбити. 
Тепер вона добре усвідомлювала, як важли-
во берегти ліс.  

Діана Богатікова, 4-Г клас  



 

 

ВИГАДАНІ ІСТОРІЇ 

   Колись давно жили собі двоє друзів. 
Була в їхньому краї зима, але без моро-
зу. Замість снігу падав дощ.  
   Якось хлопці побачили бабусю з важ-
кими сумками. Вони допомогли їй. І, 
щоб якось віддячити помічникам, бабу-
ся сказала:  
– Хочете знати, чому 
немає снігу?  
– Так! – зацікавлено 
мовили друзі.  
– Ідіть за старим во-
роном, – бабуся вка-
зала на птаха, що  
гордо ходив по при-
в’ялій траві біля до-
ріжки. 
   Хлопчики поспіши-
ли за птахом. Він 
привів їх до чарівного порталу в заки-
неному будинку. Друзі, не зволікаючи, 
побігли до нього й опинилися в секрет-
ній лабораторії. Там було багато всіля-
ких колб і пробірок, а також вибухівка. 

Одна колба вабила яскраво-синім ко-
льором. Хлопчики торкнулися її – і їх 
різко обпекло холодом. Вони зрозумі-
ли, що в ній захований мороз. 
   Діти взяли цю колбу й думали вже 
йти додому. Аж раптом на порозі  по-
бачили дивакуватого вченого в білому 
халаті. Він був дуже сердитий. Його ве-
ликі випуклі очі палали гнівом. Хлопці 
не розгубилися: один з них, міцно три-
маючи колбу, заховав її за спиною, а 
інший, схопивши вибухівку, підкинув її 
в повітря. Потім вони швиденько    
стрибнули в портал, ще й заштовхнули 
в нього вченого. За 
ними пролунав ви-
бух.  
  Злий учений-хімік 
залишився без ла-
бораторії, а портал 
був знищений на-
завжди. Друзі  від-
крили колбу, звіль-
нили мороз, і на землю посипався пух-
кий лапатий сніг. 

Іван Мостіпанський, 4-Г клас 

   Повернувся Снігур у зимовий ліс, та не 
знайшов там улюбленої горобини.  Згадав 
голодний Снігур слова свого прадіда, 
який казав, що є узлісся, де росте чарівне 
дерево, здатне нагодувати всіх птахів, які 
прилетять до нього.   
    Довго шукав узлісся Снігур, утомився, 
змерз і вирішив сховатися на ніч у старо-
му сараї. Той сарай охороняв пес Джек. 
Побідкався Снігур собаці, і вирішив пес 
допомогти бідоласі. Джек не знав, де зна-
ходиться чарівне дерево, але здогадував-
ся, хто про нього відає. І вирушили двоє 
друзів до бабусі Сосни, яка зберігала та-

ємниці лісу вже більше 
чотириста років. Допо-
могла бабуся Сосна 
знайти Снігуру заповіт-
не узлісся. 
   Яке ж було здивуван-
ня маленького птаха, коли побачив він ча-
рівне дерево! Там тисячі птахів наповню-
вали галявину веселим щебетом, переліта-
ли з гілки на гілку, але ягід на дереві ста-
вало все більше.  
   Минуло багато років, Снігур передав 
свою таємницю кожному новому поколін-
ню. З того часу не було більше в лісі  го-
лодних птахів. 

Давид Грязьонов, 4-Г клас 
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ЧУДЕСА НОВОРІЧНОЇ НОЧІ 

Казка 
   Кажуть, що в новорічну ніч трапляються 
дива. Так було й тієї ночі, коли диво здійс-
нилося для сніговика Ронні. Декілька днів 
тому діти, що живуть неподалік, зліпили 
його зі снігу. Як тільки це сталося, сніговик 
одразу захотів з ними познайомитися й 
побавитися, але він знав, що без чарів Ді-
да Мороза це неможливо. 
   Коли наш сніговичок був ще хмаринкою, 
йому розповідали великі хмари, що може 
статися диво, і тоді він перетвориться на 
маленькі сніжинки. Вони легенько кружля-
тимуть над землею, аж поки не ляжуть на 
неї. А потім з його сніжинок діти зроблять 
сніговика, який зможе ожити в новорічну 

ніч.  
   Отак Ронні згадував минуле, аж раптом 
почув якийсь гуркіт. Він став приглядатися 
й не повірив своїм ґудзикам: за сусіднім 
деревом виднілися санчата Діда Мороза, а 
за мить з`явився він сам! Дід Мороз підій-
шов до Ронні й сказав:  
   – От бачиш, друже, яка це сучасна навіга-
ція? Зовсім не туди мене завела! 
   Ронні раптом відчув, що може говорити.  
   – Так, дійсно, тут дітей немає, –  промо-
вив він, – але я знаю, де вони живуть і мо-
жу стати вам у нагоді. Ну,.. замість навіга-
тора. Я чув від них, які подарунки хочуть 
отримати! А ще – діти мріяли, щоб я з ни-
ми погрався, як у казці.  
   Дід Мороз усміхнувся:  
   –  А ми хіба не в казці?  
   – Так, у казці! – радісно вигукнув Ронні.  – 
Мерщій ходімо! 
   Коли вони наблизилися до площі, на якій 
діти весело гралися біля ялинки, Ронні   
раптом зупинився. 
   –  Дідусю, –  мовив схвильовано, –  а як-
що вони не захочуть зі мною веселитися?  
   – Не хвилюйся! – заспокоїв Сніговичка 
Дід Мороз. – Діти завжди прагнуть якогось 
дива. 
   І в цей час один із хлопчиків побачив 
Ронні.  
   –  Дивіться, дивіться! – закричав здивова-
но. –  Це наш Ронні та Дід Мороз!  
   Діти радісно побігли назустріч сніговичку 
та Діду Морозу. 
   «А диво таки існує!» –  подумав Ронні, і 
йому стало добре.  

Кирило Бучинчик, 4-Г клас 
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   Настала казкова зима. Якось Петрик про-
гулювався лісом і побачив, як  лисичка бі-
гає за бідненьким заи чиком. Петрик про-
гнав ї ї , а заєць каже хлопцю:  

   – Дякую, що ти мене врятував! Проси, що 
хочеш! 
   – Мені нічого не треба, – мовив Петрик.  – 
Але я дуже хочу, щоб у цьому лісі завжди 
панувало добро. 

Вадим Шостак, 4-Г клас 



 

 

СВІТ КАЗКИ 

   В одному місті жила сім’я Мурлино-
вих. То були коти. Вони готувалися до 
Нового року.  
   – Гей, нумо на вулицю! – скомандував 
тато Василь.  
   – Добре! Погуляємо! – весело промур-
кали мама Лія, сестра Анжела та брат 
Грицько.  
  Коти вдягнулися, узяли санчата й  по-
бігли на вулицю. Там була прекрасна по-
года: трішечки холодно, бо мінус 12, але 
це для зими непогано. Кругом багато 
снігу! Він падав з неба красивими  ма-
ленькими сніжинками. Коти дуже зраді-
ли й вирішили повалятися в білосніжній 
купелі. 

 
   Потім котики побігли з санчатами на 
горбочок.  
   – Мамо, тату, підштовхніть нас, будь 
ласка! – закричав Грицько.  
   Батьки розігнали санчата, і Анжела з 
братиком помчали вниз. Згодом підня-
лися на гору, щоб з’їхати ще раз. Батьки 
в цей час побігли додому взяли лижі.  
Брат і сестра піднялися догори, та не 
побачили своїх батьків. Діти були в роз-
пачі! 
   – Де мама, де тато? – Анжела не зна-
ходила собі місця.  
   І тут хтось підкрався до них ззаду й 
зав’язав їм очі. Анжела з Грицьком чули 

навколо себе хруст снігу. Хтось біля них 
ходив і навіть не один. Кошенята пере-
лякалися, але впевнено стояли на місці. 
І враз ті незнайомці розв’язали їм очі. 
Діти побачили перед собою своїх бать-
ків. Вони були з лижами, подарунками 
та з якимись чотирма розмальованими 
папірцями в лапах. Анжела від здиву-
вання аж рота відкрила.  
   – Що це? – запитала вона, показуючи 
на папірці.   
   –  Це білети на каток! – відповіла ма-
ма.   
   –  Ура!!! – закричали діти.    
   –  Каток о другій годині, не скоро! За-
раз ідемо кататися на лижах! – повідо-
мив батько.  
   І сімейство Мурлинових ще довго пе-
ребувало на вулиці. Вони  їздили на ли-
жах, аж поки Анжела з Грицьком не вто-
милися.  

   – Перед ковзанкою пора відпочити, – 
сказав тато й приніс усім по чашечці га-
рячого чаю.  
   Потім коти пішли додому, переодягну-
лися в більш легкий та зручний одяг для 
ковзанки й знову були готові до актив-
ного відпочинку. Як виявилося, тато-кіт 
не вміє кататися на ковзанах, тому все 
сімейство, жартуючи, кепкувало з нього.  
 

Закінчення казки на 13 стор.  
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   Коти повернулися додому дуже втом-
лені. Проте не час відпочивати – потріб-
но готувати новорічну вечерю! Анжела 
допомагала накривати на стіл, мама ро-
била бутерброди з рибкою, тато готував 
капустяний салат зі сметаною, а Гриць-
ко розкладав по тарілках ковбаску, ледь 
не з’ївши всю.  
   Раптом хтось подзвонив. Анжела від-
чинила двері й побачила сім’ю лосів – 
їхніх сусідів, переодягнених у новорічні 
костюми.   
   – З Новим роком, з новим щастям! – 

закричав лось Анатолій.   
   – Заходьте, шановні! У нас давно все 
готове, –  привітно мовила Анжела.   
   Лосі розмістилися за святковим сто-
лом, проте хазяї не поспішали до них 
приєднатися, вони кудись зникли.  
   Несподівано почувся шум, зірвалася 
хлопавка й до кімнати ввійшли Мурли-
нові. Теж у новорічних костюмах. Го-
динник пробив дванадцять разів. 
З Новим роком!!! – закричали всі.  

Казка й малюнки Марисі Миго,  
3-Б клас 

 
   Сьогодні випав першии  сніг, усе навколо 
вкрилося білою ковдрою. Через декілька 
днів настане Новии  рік. Усі діти готуються 
до цієї  чарівної  події , але наи більше –
дівчинка Оля.  
   Одного дня, взявши санчата, пішла вона з 
татом до лісу по ялинку. Поки тато вибирав 
ї ї , Оля каталася на санях. І тут трапилося ди-
во! Санки – чи то випадково, чи ні? –
завернули на вузеньку доріжку та и  помча-
ли собі хтозна-куди. Дівчинка спочатку зля-
калася, але згодом заспокої лася, бо потра-
пила, наче в казку. Вона зустріла живого 
Сніговика, дивовижного Оленя, що вмів го-
ворити людською мовою, Сніжинок, які спі-
вали, падаючи з  неба  на землю. Поки  дів-
чинка втішалася Сніжинками, вона и  не по-

мітила, як вии шла з лісу и  діи шла додому. 
Біля ї ї  хати стояв Дід Мороз. Оля зраділа и  
побігла до нього, і він дав ї и  подарунок. 
  Раптом дівчинка, наче прокинулася від 
сну! Казка зникла. Вона побачила себе біля 
тата, якии  готувався класти на ї ї  санки кра-
суню ялинку. 

Злата Свєнціцка, 4-Г клас 



 

 

У ЧАРАХ ТВОРЕННЯ КРАСИ 
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   У НВК «Ерудит» традиційно напередодні новорічних свят проходять майстер-класи з виго-
товлення ялинкових прикрас та композицій. І в цьому році також новорічна майстерня роз-
почала свою роботу. Учні працювали з задоволенням. Кожна робота неповторна та особли-
ва, адже в ній діти залишили частинку своєї душі, свою мрію, своє бачення новорічної казки. 
Запрошуємо всіх охочих долучитися до втілення і своїх задумів. Створимо разом новорічний 
настрій! Свято наближається!                                                                             Вікторія Доброволянська, 

учитель початкових класів 

Тимур Соболь, 4-В клас 

Станіслав Гавриленко, 4-В клас 

Анастасія Круковес, 4-В клас 

Анна Рантюк, 4-В клас 
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   Усі ми зачаровуємося красою білосніжної зими. Але ж відтворити її на картині 
зуміє не кожен. Тут потрібні і талант, і вміння, і натхненне бажання, і володіння 
своїм, суто особистісним баченням світу.  
   Наші юні художники володіють такими якостями. Їхні картини напрочуд зміс-
товні, гарні, привабливі. 

Ангеліна Маринчак, 4-В клас 

Анастасія Попова, 4-В клас 

Іван Андрощук, 4-В клас 

Марися Миго, 3-Б клас 

Анастасія Круковес, 4-В клас 

Марися Миго, 3-Б клас 
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New Year's traditions in Ukraine 
   New Year is a fabulous holiday that awaits both chil-
dren and adults. It is celebrated in different ways all 
over the world, but in Ukraine this holiday is becoming 
more special. 
   One of the traditions of the Ukrainian New Year is 
generosity or sowing. People dressed in traditional 
Ukrainian attire, go to other houses, sing and sow the 
floor with millet or cereal, wishing happiness and 
health. Here is an example of one of these songs: “I 
sow, sow, sow, happy New Year! Good luck, good 
health, happy new year! To give birth better as in that 
year. Rye, wheat, peas, lentils! Hemp to the ceiling, and 
flax to the knees! That the baptized head did not hurt! ". 
Also on the night before the new year there was a place 
for divination. Most families still have a tradition of 
preparing twelve dishes for the New Year's table.    
   Unfortunately, many of those Ukrainian traditions 
have now changed or been completely forgotten. But 
there are new ones that have become familiar to us. 
Every year the New Year is celebrated differently, but I 
think that the Ukrainian New Year is really fabulous and 
mysterious … 

Анастасія Богданова, 9-А клас 


