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У цьому випуску 
“Гімназійна вишиванка” 

КВК — моє життя 

День студента 

Наша пам’ять 

Шик, блиск, краса... 
 

Слово редактора 
Листопад... Ще одна сторінка шкільно-

го життя. Для кожного з нас цей місяць 
приніс щось добре і не дуже, то справа 
індивідуальна, й кожному робити виснов-
ки самостійно.  

 Точно знаю, що цей останній осінній 
місяць мав безліч чудових подій, які ще 
довгий час будуть гріти душу й серце. 

 На сторінках нашої газети ти зможеш 
не тільки докладніше дізнатися про всі 
події і свята, які відбулися у листопаді, а й 
знайти для себе щось нове, захоплююче.  

 До твоєї уваги у цьому випуску: День української писемності 
та мови по-гімназійному, захоплюючі подорожі, КВК у нашому 
житті, шик, блиск у моді…  

“Гімназійна вишиванка ” Календар свят 
1 листопада — День вегетаріанця 
3 листопада — День чоловіків 
4 листопада — День залізничника 
 України 
6 листопада — День визволення міста 

Києва від фашистських загарбників 
8 листопада — Міжнародний день КВК 
9 листопада — День української 
 писемності та мови 
10 листопада — Всесвітній день науки 
13 листопада — Міжнародний день 
 сліпих 
16 листопада — Міжнародний день 
 толерантності 
17 листопада — Всесвітній день 
 студента 
18 листопада — День народження Діда 

Мороза 
20 листопада — Всесвітній день дитини 
21 листопада — Всесвітній день вітань 
24 листопада — День без покупок 
24 листопада — День завоювання друзів 
26 листопада — Всесвітній день  
 інформації 
30 листопада — День домашніх тварин 
30 листопада — Міжнародний день  
 захисту інформації  

9 листопада вся Україна святкує День української писем-
ності та мови. В гімназії кафедра вчителів української мови і 
літератури провела низку цікавих заходів, зокрема, І тур 
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Пет-
ра Яцика. В усіх класах були проведені міні-диктанти та тво-
рчі роботи, в яких вихованці гімназії поділилися своїми ду-
мками про красу рідної мови, її значення для загальної куль-
тури нації. Голова методоб'єднання Лідія Сергіївна Макаре-
нко започаткувала нову традицію: зустрічати свято рідної 
мови у вишиванках.  

Ось така вона наша гімназійна різновікова, але дуже сучас-
на вишиванка! 
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погодилась. З того часу я граю в КВК. Я дуже вдяч-
на долі, що мені випав такий шанс грати і спілкува-
тися з людьми, які мені допомагають по життю. А 
особливо вдячна найкращій шкільній мамі, Люд-
милі Анатоліївні. Якщо б не вона, я не мала такого 
яскравого життя як зараз! 

А хочете розкажу таємницю? Деякі мої колеги по 
сцені цього року перестали виступати, але не через 
те, що стало не цікаво, а через те, що вони цього 
року закінчили гімназію і вступили до вищих на-
вчальних закладів. Так от, вони не покинули КВК!  

Саша Бзенко цього року стала студенткою Київ-
ського національного університету ім. Тараса Шев-
ченка. Нещодавно відбувся її дебют у складі коман-
ди КВК університету. 

Дуже приємно, що мої колеги по гімназійній 
сцені продовжують бути веселими і кмітливими. 

 
Ірина Терниця 

КВК — клуб веселих та кмітливих. Це завжди весе-
ло, смішно, прикольно, безліч позитивних емоцій, 
посмішок, а ще — справжніх ! 

Одного разу я вирішила відчути всі ці емоції на со-
бі. Вперше я прийшла на КВК в сьомому класі. Було 
весело, мені все подобалося, але згодом так трапило-
ся, що команда «Прометей» розпалася. Та я не падала 
духом. Я вирішила спробувати себе ще раз. І ось у 
десятому класі я прийшла на одну з репетицій нашої 
шкільної команди «Міліцейська академія». Пішовши 
туди з подругами, які вже були в основному складі, я 
одразу помітила, що їм там весело; люди, які їх ото-
чують, дуже позитивні, а найголовніше — керівник 
— кращий у світі педагог. Її щирість, посмішка, вмін-
ня спілкуватися з учнями, були просто непереверше-
ними. І ось Людмила Анатоліївна попросила стати 
мене на заміну однієї дівчинки. Я вирішила спробува-
ти. Мені сподобалось. І це було чудово! 

Згодом трапилась неочікувана подія: дівчинка, яка 
мала виходити через декілька днів на сцену, захворі-
ла. І команда запропонувала мені вийти замість неї. Я 

ПОДОРОЖ ДО КВК 
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Толерантність — це гармонія в багатоманітності 

16 листопадами весь світ відзначає Міжнарод-
ний день толерантності . 

 Це слово останнім часом набуло значної попу-
лярності. Що ж таке толерантність?  

Толерантність — це повага, сприйняття та ро-
зуміння багатого різноманіття культур нашого 
світу, це гармонія в спілкуванні і свобода думки, 
совісті. 

Бути толерантним означає, що кожен може 
дотримуватися своїх переконань і визнавати таке 
ж право за іншими. Толерантність означає актив-
ну позицію людини, а не пасивно-терпиме став-
лення до навколишніх подій, тобто толерантна 
людина не повинна бути терпима до всього, на-

приклад до порушення прав людини чи маніпуля-
цій та спекуляцій.  

Те, що порушує загальнолюдську мораль, не по-
винно сприйматись толерантно. 

На мою думку, надзвичайно важливо, щоб фун-
дамент толерантності було закладено в дитинстві, 
бо чим старша людина, тим важче їй змінювати 
свою ідентичність. 

Я разом із колегами-вчителями щодня намагає-
мося донести до дітей істину: бути толерантним — 
це велике мистецтво людей, які намагаються зрозу-
міти один одного.  

Тож будьмо толерантними! 
Ольга Семелітко, 

психолог 

Любов виникає з любові, коли хочу,  
щоб мене любили, я сам першим люблю. 

Григорій Сковорода 

З кожним роком від нас віддаляються події Вели-
кої Вітчизняної війни, і лише пам’ять про них ще 
живе, особливо у тих, хто виніс на собі весь тягар 
тієї страшної катастрофи. 

З початком війни кияни налаштовані патріотич-
но, вірили у пропаговану радянською  владою не-
переможність Червоної армії, але 19 вересня  
1941 р., після 75-денної оборони Києва , перші со-
лдати та офіцери Вермахту з’явилися на вулицях 
міста. Важкі випробовування киян тривали 778 
днів. 

Низький рівень харчування, незадовільна робота 
комунальних служб міста негативно впливали на 
здоров’я мешканців окупованої столиці. З часом 
відновлені медичні установи змушені були запро-
вадити фіксовану плату за надані послуги. Цей 
факт суттєво вплинув на життя городян, оскільки 
останні не мали змоги оплачувати лікування, особ-
ливо у стаціонарі. Поширювалися інфекційні хво-
роби.  

Жінки носили мішкоподібні сукні,перешиті па-
льто, з шарфами на шиї, чорні, грубі панчохи чи 
взагалі ходили без них, зношені черевики, часто 
чоловічого фасону. Деякі вдягали пожовклі соло-
м’яні капелюхи , але більшість — маленькі берети, 
в’язані шалі, звичайні білі хустини.  Чоловіки  зде-
більшого носили потерті сорочки та штани, дво-
бортні жакети, чорні черевики, старі капелюхи або 
картузи з тканини чи взагалі без головного убору. 
Взимку поширеними були куфайки та шапки-
вушанки.  

І от настав цей день — 6 листопада 1943 року, 
коли зруйнована і спустіла столиця була врятована. 
Перемога над ворогом отримала широкий міжна-
родний резонанс. Лондонське радіо сповістило: 
«Взяття Києва радянськими військами є перемо-
гою, яка має величезне не тільки воєнне, але й мо-
ральне значення… Німеччина чує похоронні дзво-
ни. На неї насувається лавина». Дійсно, ця велико-
масштабна операція стала центральною подією в 
битві за Україну. Вона стоїть у ряду тих битв, що 
вирішили долю Другої світової та Великої Вітчиз-
няної воєн: Московської, Сталінградської, Курсь-
кої, Берлінської. Знаменно, що 1-й Український 
фронт, який блискуче 
врятував Київ, у 1945 р. 
взяв участь у заключній 
акції війни — розгромі 
берлінського угрупуван-
ня фашистських військ. 

69 років кожного лис-
топада наше рідне місто 
відзначає свято свого 
визволення від фашист-
ських загарбників.  

Київ живе, він вдячно 
пам’ятає…  

Пам’ятаємо і ми… 
 

Маша Свиридова 

6 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА 
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дентом, тому що це звичайний 
набір на ніч як мінімум 3 рази на 
тиждень. Мабуть, вам цікаво чи 
не можна було це зробити раніше чи хоча б поча-
ти звечора? Звісно, можна, але в такому випадку це 
був би не студент, бо писати вночі — це ще дуже 
добре, гірше — це дописувати на лекції, яка йде 
попередньою парою до семінару. Але і це не зупи-
ниться студента, бо ще ж є перерва, і просто ім-
провізація на самому семінарі. Таким теж іноді до-
водиться займатись.  

Та ніч для студента це ще й час, коли можна кру-
то відсвяткувати будь-що. А разом з друзями час 
летить швидко і непомітно...  

Тому в ночі немає недоліків, окрім того, що хо-
четься спати, але бажання сну вночі ніщо порівня-
но з цим бажанням зранку чи вдень! 

Тож, повернемося до нашого розпорядку дня і 
поговоримо про ранок. Після такої тяжкої нічної 
підготовки до пар, звісно, ранок не може бути доб-
рим: він або просто ранок, або спимо до дванадця-
тої години! Останній варіант, на жаль, майже немо-
жливий, оскільки за пропуски можна й вилетіти з 
універу.  

Найскладніше — прокинутись, а найгірше —  
доїхати до університету. Неймовірна кількість лю-
дей у метро, переповнені маршрутки та тролейбу-
си... Це все збиває з глузду. Саме тому першу пару 
можна з легкою душею проспати на задніх рядах 
аудиторії, ну а конспект, звісно, переписати у дру-
га, який не прокидається о шостій ранку, оскільки 
живе поряд з університетом.  

Щодо навчальної частини дня, то вона проходить 
спокійно та стабільно: пара за парою. Але часто від-
буваються концерти, змагання, конференції, на які 
студенти завжди йдуть з великим бажанням. 

Прийшовши додому чи в гуртожиток, усі лягають 
спати. Мабуть, великим плюсом є те, що пари за-
кінчуються зазвичай о першій чи другій годині дня, 
бо саме тому в тебе є більше часу відпочити. Сон 
для студента це свята річ, тому не варто його турбу-
вати.  

Вечір.... Це чудовий час для прогулянок з коха-
ною людиною, теревенів з подругами чи шопінгу 
(хлопці надають перевагу спорту). Єдиний мінус 
вечора – він швидко минає. Не встиг ще наговори-
тись, а вже майже ніч. Ну а про ніч ви вже знаєте... 

Що відрізняє студента від школяра? Ні, це не кі-
лькість домашніх завдань, бо вона 
майже однакова, не складність на-
вчальних дисциплін, а те, що сту-
дент повинен встигнути за той же 
час, 24 години на добу, зробити 
втричі більше власних справ ніж 
школяр, а ще бажано хоча б раз 
до модуля відкрити книжку. 
Ось такий він звичайний собі 

день звичайного студента. 
Світлана Ковальчук,  

студентка-першокурсниця 

ДЕНЬ МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТА 
День типового одинадцятикласника починається з 

надзвичайно складного пробудження рано вранці та 
складного шляху до школи. Відсидівши всі уроки 
одинадцятикласник дуже рідко має змогу відпочити, 
адже потрібно готуватися до ЗНО, і ця підготовка 
потребує надзвичайно великих зусиль і часових ви-
трат. Після повернення з підготовчих курсів потріб-
но сідати за домашнє завдання, виконання якого та-
кож займає чимало часу та зусиль. 

Так в теорії має проходити день одинадцятиклас-
ника. Тепер я розповім правду. Пробудження є на-
справді дуже тяжким, але в більшій мірі не через те, 
що довелося робити домашку до ночі. Прийшовши 
до школи одразу постає гостре питання – «Хто зро-
бив домашнє завдання?». Буває таке, що після прихо-

ду зі школи немає сил, і оди-
надцятикласник просто заси-
нає, через що може запізни-
тися на курси, але це не стра-
шно. Повернувшись додому 
майже випускник не сідає од-
разу за уроки, а обов’язково 
заходить на свою сторінку 
“Вконтакті”, через що часто 
забуває зробити уроки і лягти 
вчасно спати, що призводить 

до того, що прокинутися потім вранці складно.  
Ось так насправді проходить день типового  

одинадцятикласника. 
Дарина Даруга,  

одинадцятикласниця 
 

ДЕНЬ ТЕПЕРІШНЬОГО СТУДЕНТА 
Так не хочеться покидати школу, але колись це 

все-одно трапляється. Останній навчальний рік, ви-
пускний вечір, альбом на пам’ять... Це ті речі, на які 
кожен школяр так довго чекає, вони здаються такими 
далекими, але потім проходить мить і ти вже випуск-
ник! Попереду іспити, ЗНО та ціле літо в очікуванні 
результатів вступу.  

Скільки ж радощів побачити себе у списку зарахо-
ваних до омріяного (чи не дуже) вищого навчально-
го закладу. Це теж школа, але школа дорослого жит-
тя. І насправді, 1 вересня перед тобою відкриваються 
двері не університету чи інституту, а нова сторінка в 
житті. Не важливо скільки тобі років 16, 17 чи 20: 
якщо ти студент, то все кардинально змінюється! 

Багато хто чув, що в університеті легше... Не вірте 
тому, хто це сказав. Ви запитаєте чому?  

Ні для кого не секрет, що день починається з ран-
ку, окрім студента, бо для нього все почалось ще 
вночі. Тож, було б логічно розказати спочатку про 
переваги та недоліки студентської ночі.  

Як виявилося, ніч — це прекрасний час не лише 
для сну, але й для багатьох інших речей, наприклад, 
для підготовки до семінару. Шість питань, 15 сторі-
нок написаного від руки тексту ще попереду, а на 
годиннику вже 12 година і ви нічого не встигаєте? 
Маячня! Так скаже лише той, хто ніколи не був сту-
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Впевнена, що ви не раз вже чули вираз: 
“Студентські роки − найкращі роки життя.” Що ж 
такого особливого в студентському житті? 

Справа в тому, що ви будете вже дорослими осо-
бистостями, але у вас не буде багато обов’язків, які 

так надокучають дорослим людям. 
Головний ваш обов’язок — це 
вчитися, і не для когось, а для са-
мого себе. У вас буде неймовірна 
кількість вечірок, нових знайомих, 
спокус та цікавих речей. Ви пови-
нні пам’ятати одну річ − ваше 
життя належить тільки вам і відпо-
відальні за нього тільки ви. Якщо 
ви хочете побачити себе через 
декілька років успішною люди-
ною, яка всім забезпечена, в якої є 
улюблена робота і можливість ко-
жного року відкри-
вати для себе новий 
куточок планети, то 
не забувайте, що за 
період студентсько-
го життя ви повинні 
стати Кимось. Го-
ловний ключ до 
успіху це обрати ту професію яку 
ви обожнюєте, адже це просто 
щастя вивчати та займатися тим, 
що ви любите. Студентське життя 
відрізняється новою свободою в 
порівнянні зі шкільними роками. 
Вас вже не будуть просити прине-
сти твір з української мови на завт-
ра, якщо ви не написали його на 
сьогодні, або повторити тему з 
математики, бо у вас можуть з’яви-
тися проблеми на контрольній 
роботі. Тепер це буде ваш клопіт 
– хочете вчіться, хочете — ні, але 
потім ніхто не пробачить вам 
двійку за екзамен, тому що ви про-
сто гарна людина. Ви стаєте доро-
слими людьми з того самого мо-
менту коли починаєте називатися 
студентами, тому що тепер на вас 
лежить відповідальність за своє 
майбутнє. Адже воно залежить 
тільки від вас і ви можете легко 

зробити його прекрасним, і в той же час зіпсувати 
всі мрії. Ще одна відмінна риса теперішнього сту-

дентського життя — це те що бути 
розумним дійсно модно. Ви, мож-
ливо, помітите це не одразу, але з 
часом ви зрозумієте чим відрізня-
ється людина з вищою освітою від 
людини без освіти. Тепер ви змо-
жете привернути увагу інших не 
розповідями про те як провели 

День кожного студента починається з тяжкого ран-
ку, а саме з годинника, який нагадує, що попереду 
зустріч із університетом і новими пригодами. Перші 
пригоди починаються у метро, коли тебе вносять у 
вагони та виносять звідти. Тяжка довга дорога… 

Прийшов до університету, а на 
тебе вже чекають друзі, подруги, 
кава, ранкові балачки. І ти забува-
єш, що хотів спати, не хотів вста-
вати, бо життя кипить. Холодні 
аудиторії, різні за характером ви-
кладачі і рідні одногрупники. Дні 
проходять однаково: пара, пере-
рва, пара, перерва, пара, перерва, 
але відмінність у емоціях, які тебе 
наповнюють: сміх, радість, любов, 
веселий настрій. Ці емоції, які не 
залишають студента ніколи, навіть 
у тяжкі дні сесії. Але життя студен-
та не закінчується на навчанні. 

Кожен студент реалізує свій по-
тенціал у науковій діяльності або у 
творчій чи спортивній, але найсп-
ритніші встигають всюди. Різно-
манітні події дарують студенту на-
сиченість кожного дня, і тоді не 
сумно у навчанні. Навчання має 
цікавити студента та приносити 
задоволення. 

Сучасному студенту набагато лег-
ше вчитися, ніж тим, хто був сту-
дентом сім і більше років тому. 
Сьогодні ми маємо вільний доступ 
до Інтернету, сумніше, коли Wi-Fi 
не працює, через це не працюють 
і наші розумні девайси, без яких 
нам тяжко. Якщо з ними щось тра-
пляється, ми сумуємо.  

Студент — це такий соціальний 
статус людини, коли вона присто-
совується до всього, що її оточує. 
Не спати цілу ніч, а вранці піти на 
пари — це не проблема; гарний 
відпочинок на морі, але спати на 
підлозі — це запросто; навіть сніг 
в аудиторіях не заважає навчанню. 

На навчання у студента зовсім не 
має часу: спочатку треба познайо-
митись з усіма хлопцями і дівчата-
ми, згодом шалене кохання, робота, вечірки, але 
студент ніколи не забуває, що на іспиті допомагає 
Шара. Це слово завжди викликає надію, успіху та 
спогади. Кожен мріє одягнути мантію магістра і 
підкинути заліковку або конфедератку дуже високо. 
Мрії збуваються! Але з часом… 

Сучасний студент може все, якщо не може, то він 
не студент. 

Аліна Навара,  
студентка-п’ятикурсниця 

Студентське життя :) 
 

Мері Кузьменко 
 

Я із тубусом під руку 
Йду із ранку на науку. 
А як чесно до дрібниць, 
То зізнаюсь: 
Силоміць він мене веде на пари. 
 
Не лишилось в мене чарів, 
Щоб домовитись, не йти… 
На такі тяжкі труди. 
Тож плетусь, 
Іти не хочу 
Із недоспаної ночі 
Від своїх солодких снів. 
 
Ледь будильник розбудив! 
А я знаю що там буде: 
От спасибі добрим людям 
Розказали все мені. 
Про хмільні студентські дні. 
Про сесійні довгі ночі. 
Знаю навіть про заочку… 
 
Тож іду, 
І не спішу. 
В подруги усе спишу :). 
Але ж тубус підганяє. 
Каже, лектор нас чекає. 
Дати хоче трохи знань. 
У таку-от сонну рань. 
 
Так живем в студентських буднях. 
Неповторних, 
Незабутніх. 
Але надто вже швидких. 
 
Тож лише наш дружній сміх. 
Та прогули і гулянки. 
Ночі в танцях 
Аж до ранку… 
Можуть нам допомогти 
Дух студентський зберегти :) 
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мання атестату зрілості. Коли ти 
ніби вже дорослий, а так боїшся 
зробити крок у зовсім нове коло 
знайомих ! Але проходило лише кілька тижнів і ти 
ніби зростався душею з усією групою.  

Починалося навчання… важке, але цікаве. Кожна 
вивчена дисципліна надавала тобі все більше знань 
та навичок… навіть упевненості у майбутньому. 
Адже після закінчення вузу ти збираєшся стати не-
замінним фахівцем. Але й тут усе не ідеально! За 
рік до одержання диплому мене все більше почала 
хвилювати проблема надання якісної освіти, ба-
жання змінити бодай щось на краще. Наступним 
кроком став вступ до аспірантури та початок ви-
кладацької діяльності.  

Я вже не студентка, але кожного дня безпосеред-
ньо контактую з ними. Намагаюся так само, як мої 
колишні викладачі, передати їм знання або просто 
допомогти порадою, розуміючи, що кожен з них 
обере свій власний шлях у майбутнє.  

Студентські роки залишаться незабутньою части-
нкою, яка буде фундаментом для майбутньої будів-
лі під назвою Життя! 

Анастасія Ільчик, 
аспірантка 

останні вихідні, а своєю освіченістю 
про те, що відбувається навколо та в 
світі і також умінням підтримати будь-
яку тему розмови, і лаконічно та мудро 
висловити свою точку зору. Людина, 
яка красиво говорить та вміє сприйма-
ти і володіти інформацією, яка надхо-

дить до нас щоденно – завжди буде справляти най-
краще враження, що на вечірці, що на парі. 

Отже, перед вами відкриваються нові обрії життя, у 
вас буде безліч можливостей – головне не проґавити 
та правильно скористатися ними. Пам’ятайте, що ви 
повинні провести ці роки з користю для себе, не за-
блукавши в світі вечірок та веселощів. Звичайно, ви 
маєте право відпочивати, адже не все буде так легко, 
головне вчасно зупинитися, поки не пізно.  

Успіху вам у творенні свого майбутнього!  
Юлія Татаринова 

студентка-п’ятикурсниця 
 

ДЕНЬ КОЛИШНЬОГО  
СТУДЕНТА 

Цього року я вже не святкувала День студента, хоча 
він завжди буде навіювати мені приємні спогади. 

Майже кожний пройшов цей хвилястий, іноді з 
важкими перепонами, шлях. Все починалося з отри-

“Не мені розказувати вам, ким був Шевченко”.  
“Людина не застрахована від покликання”.  
“Лікар лікує людям здоров’я”.  
“Покликання – це кусок людини, в якому вона зберігає свої здібності”.  
“Покликання треба не тільки знайти, а й розкрити поширше”.  
“В людини буває один шанс в житті, і вона повинна хапатись за кожен свій шанс, можливо, це не шанс, 

але попробувати можна”.  
“Ми крокуємо по життю, як потях по рельсах”.  
“Мати покликання – це божеволіти від чогось”.  
“Покликання – це якесь коренеплодище людини”.  
“Я поки що не знайшов свого покликання, та думаю, чи зустрінемось ми?”  
“Вчитель не вмирає, він завжди живе”.  
“Нерідко живучи, ми не живемо, а волочимо життя”.  
“Вчителі повинні пришпиляти любов до української мови”.  
“Моя мати – представниця найдавнішої й найдревнішої професії – вчителька”.  
“Народжуючись в подобі людській, ми всі є людьми”.  
“Є люди, які думають музикою: Косинка, Сковорода”.  
“Людина без покликання, як чай без заварки”.  
 

Цитати з робіт ЗНО 
з української мови та літератури  

МИ ПИШЕМО… 
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРНЕ 7-В КЛАСУ 

Одного сонячного осін-
нього дня наш 6-Б клас 
вирушив на екскурсію на 
кондитерську фабрику 
«Рошен». При вході до 
фабрики нас зустріла 
привітна жінка. Вона була 
нашим екскурсоводом. Зайшовши в приміщення ми 
побачили вітрину з різними солодощами. Екскурсо-
вод розповіла нам про історію фабрики, її засновни-
ків. Потім ми перейшли до кімнати, де переглянули 
відео з цікавими сюжетами про фабрику. Після пе-
регляду ми пішли до цеху, де саме в цей час відбува-
лось виготовлення цукерок «Київ Вечірній». Для то-

го, щоб перебувати в цьому 
цеху, нам довелося одягнути 
спецодяг: чепчики, бахіли, 
халати. 
Під час захоплюючої екскур-
сії ми змогли побачити про-
цес виготовлення солодощів 

— роботу новітнього обладнання та працю майст-
рів-кондитерів. А після екскурсії на нас очікував 
приємний сюрприз — дегустація кращих солодо-
щів і цікавий подарунок від «Рошен». 

 
Маша і Даша Остроух 

СОЛОДКА ПОДОРОЖ 6-Б КЛАСУ 

Незабутнє враження на нас справив Мюнхен. 
Найвеселіше і найкрасивіше місто Німеччини, сто-

лиця знаменитої Баварії. Ми 
побачили Нову і Стару Ратуші, 
знаменитий “танцюючий” го-
динник, площу Марієнплац, 
королівський палац і ще багато 
цікавого, навіть спробували 
дуже смачні баварські сосиски. 
Але на цьому наше знайомство 
з Баварією не закінчилося. Ми 
проїхали по чудових за своєю 
красою передгір'ях Альп і від-
відали казковий замок Нойван-
штайн з його дивовиж  
ними околицями і підвісним 
мостом, що перетинає ущели-
ну на висоті 92 метрів над 45-
метровим водоспадом. 

Дорогою додому ми побачили маленьке місто 
Егер — перлину угорського бароко. А поруч у не-
великому селищі Егерсалок відвідали термальне 
джерело з великою кількістю різноманітних басей-
нів. 

Скільки усього цікавого побачили ми за час поїз-
дки, скільки нових вражень отримали, навіть всьо-
го і не розповіси!  

Було весело, здорово, класно!!! 
Тетяна Хомякова 

Під час осінніх канікул ми вирушили у цікаву поїз-
дку Європою. Ми відвідали Угорщину, Німеччину, 
Австрію. 

Першим містом, з 
яким ми познайоми-
лись, був Будапешт. 
Скільки нового та ціка-
вого ми побачили: єв-
ропейський парламент, 
дві різні частини міста 
Буду і Пешт з пам’ят-
никами, фонтанами, 
мостами, базилику свя-
того Іштвана, рибаць-
кий бастіон, королівсь-
кий палац і навіть купа-
лися в знаменитих ку-
пальнях «Сечені» в тер-
мальних водах. 

Наступним містом був засліплюючий Відень. Тут 
ми були свідками цікавого поєднання індустріально-
го і природнього світів, старовини і сучасності. Осо-
бливо нас вразив чудовий королівський палац і Со-
бор святого Штефана. Не менш цікавою була батькі-
вщина самого Амадея Моцарта — місто Зальцбург, 
його набережна річки Зальцах, монастир святого Пе-
тра, палац Мірабель і найвідоміша кондитерська фа-
брика в Австрії «Фюрст», де ми поласували відомими 
цукерками «Моцарт» і випили по філіжанці аромат-
ної кави. 
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МОДНА СТОРІНКА 

Блиск — це не тільки для прикрас 
 
Блискучі тканини чудово поєднуються як зі стилем 

«бароко», так і з «фатумом і готикою», які дуже популярні в 
цьому сезоні. Головне - дотримуватися трьох простих пра-
вил: 

1. Одяг з блискучої тканини — модний прояв. Дешева 
фактура буде видна на відстані і вже через декілька місяців 
абсолютно втратить так званий товарний вигляд. 

2. Одна річ з блискучої тканини тебе прикрасить, а от 
дві або більше таких речей — все зіпсують. 

3. Блискуча тканина чудово поєднується з грубими фак-
турами: денимом, шкірою.  

Не прагни виглядати занадто нарядно. 
 

Брошки… 
 

Золото та позолота самі по собі — тренд, особливо в 
аксесуарах, тому велика золота брошка стала справжнім 
must-have сезону. Заглянь і в «бабусину скриню», напевно 
тобі в спадщину дісталася цікава вінтажна брошка. 

Категорія речей, які можна віднести до вінтажних, ви-
значена дуже строго : це повинен бути 
предмет не молодше 30, але і не старше 60 років. Вінтаж-
ний або навіть антикварні брошки можуть стати центра-

льним акцентом в твоєму модному образі. Аксесуари ми-
нулого значно краще за якістю і дизайном більшості сучас-
них аналогів, тому не треба соромитися їх носити. 

Звичайно ж брошка-квітка є однією з найбільш універ-
сальних моделей. Особливо розкішно брошки-квітки ви-
глядають з різнокольоровими дорогоцінними каменями або 
їх імітацією. Але в цьому сезоні варто проявити і фантазію, 
адже не кожна модниця наважиться носити брошки у формі 
жука, птиці або великого значка. У тебе є шанс стати пер-
шою! 

Анастасія Сербіна 
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