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♦   Шевченківські  дні 
в гімназії “Ерудит”; 

♦ Декада української 
мови та літера-
тури; 

♦ Міжнародний жіно-
ч и й  д е н ь  в 
“Ерудиті”; 

♦ Фестиваль краси 
та творчості “Міс 
“Ерудит”-2012; 

♦ В  р у б р и ц і 
“Ерудований гімна-
зист” читайте 
захоплюючі розпо-
віді про родини 
наших учнів; 

♦ Солодка мить в 
житті 5-Б! 

♦ Фігурне катання; 

♦ Зооманія: “Моє 
з а х о п л е н н я —
тварини” ; 

♦ Проби пера: “Казка 
про фіалку та бу-
дяка”; 

♦ Особистий пог-
ляд: поліетилен —
загроза екології” 

Дитяча служба новин  гімназії «Ерудит» міста Києва 

Щовесни, коли тануть 
сніги й оживає природа, ми 
вшановуємо пам'ять Тара-
са Григоровича Шевченка. 
Коли характеризують 
народ, то, перш за все, на-
зивають найталановиті-
ших, найкращих його пред-
ставників. Україна – це 
Шевченко. У його творах – 
наша історія, наші болі й 
мрії. 
На видному місці в книж-
ковій шафі моя бабуся пос-
тавила Біблію та 
„Кобзар”. Я запитала її: 
„А чому ці книги стоять 
поряд?” Рідненька мені 
відповіла: „Тарас любив 
Біблію, цитував її у своїх 
творах, використовував 
біблійні сюжети”. І я зро-
зуміла, що „Кобзар” спов-
нений біблійною мудрістю 
та могутністю. Ця книга – 
своєрідне Євангеліє від Та-
раса. Мій же прадід, як 
розповідав дідусь, був непи-
сьменною людиною, а чи-
тати таки навчився по 
„Кобзарю”. Це єдина книга 

в його житті, яку він чи-
тав щодня. Дідусь Іван 
знав біографію Шевченка й 
завжди з радістю перепо-
відав її, цитуючи уривки з 
творів поета своїм односе-
льчанам. Читаючи, він усе 
повторював: „Як зрозуміло 
й як правдиво!” 
Я вважаю, що Шевченко 
нам потрібен сьогодні біль-
ше ніж будь-коли. Нам не-
обхідна його правдивість, 
його віра в майбутнє, його 
прагнення до свободи, його 
любов до рідної землі. Тала-
новита людина подарувала 
нам талановиті твори. 
Саме тому й у своїй книж-
ковій шафі поруч із енцик-
лопедіями, історичними 
творами я тримаю 
„Кобзар” Тараса Григоро-
вича – великий дар народу. 
Я вважаю, що,  хто Шев-
ченка прочитав, той бага-
тший серцем став. Тарасо-
ві думки будуть жити віч-
но! 

 
Комісарчук Юлія, 6 клас 

Дорогі жінки! 
Прийміть сердечні 

вітання з нагоди чудо-
вого весняного свята – 

8 Березня! 
 
 
 
 
 
 
 

Все найсвітліше, що є 
в нашому житті – весна, 
щастя, радість, кохання 
пов’язане з Жінкою – 
Берегинею роду людсь-
кого. 

 Ваша енергія, відпові-
дальність, активна жит-
тєва позиція несуть у 
світ злагоду, добро та 
любов. 

 Бажаємо Вам завжди 
бути щасливими, здоро-
вими, оточеними ніжніс-
тю та турботою. 

 Нехай Вас завжди су-
проводжує впевненість у 
завтрашньому дні! 

 З повагою,  
директор гімназії, 
О.М.Перехейда 
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К о ж е н  р і к  м и 
в і д з н а ч а є м о 
Міжнародний жіночий 
день і цей рік – не вик-
лючення! Чоловіки ото-
чують жінок подарунка-
ми, увагою і турботою.  
А л е  н е  к о ж е н 
замислюється про витоки 
виникнення. Адже свято 
8 березня виник як день 
боротьби з чоловіками за 
свою рівноправність із 
ними. 

Жіночий день існував 
уже у стародавньому 
Римі .  У  цей  день 
чоловіки дарували своїм 
дружинам подарунки й 
оточували їх турботою й 
ласкою. По суті, це був 
день хранительки до-
машнього вогнища. У 
цей день римлянки одя-
галися в кращий одяг і 
відвідували храм богині 
Весті. Свято ж 8 берез-
ня  має зовсім інші 
корені виникнення:  бо-
ротьба жінок за свої пра-
ва. 

8 березня 1857 року 
робітниці швейних і 
взуттєвих фабрик Нью-
Йорка пройшли маршем 

по вулицях міста. Вони 
вимагали 10-годинний 
робочий день, придатні 
для роботи приміщення, 
рівну з чоловіками 
заробітну плату. У той 
час робочий день жінки 
тривав по 16 годин на 
добу. А чоловіки вже 
працювали по 10 годин: 
після рішучих виступів 
вдалося домовитися про 
введення 10 годинного 
робочого дня. 

У  1910 році  в 
К о п е н г а г е н і  н а 
М і ж н а р о д н і й 
конференції  жінок-
соціалісток  Клара 
Цеткін запропонувала 
щорічно відзначати 
Міжнародний жіночий 
день 8 Березня. 

Вона поставила на 
конференції питання про 
те, щоб жінки у всьому 

світі визначили певний 
день, коли вони привер-
татимуть суспільну увагу 
до своїх вимог. 

У 1911 році це свято 
вперше відзначалося 19 
березня в Австрії, Данії, 
Німеччини і Швейцарії. 
Тоді більш мільйона 
чоловіків і жінок взяли 
участь в маніфестаціях. 
Наступного року в ба-
гатьох країнах Європи 8 
березня або приблизно в 
ц е й  д е н ь  ж і н к и 
організували марші на 
знак протесту проти 
війни. 

М і ж н а р о д н и й 
жіночий день 8 березня 
з  п е р ш и х  р о к і в 
Радянської влади став 
державним святом. У цей 
день на урочистих захо-
дах держава звітувала 
перед суспільством про 

реалізацію державної 
політики щодо жінок. 
З плином часу це свя-
то  втратило своє 
первісне  політичне 
забарвлення, а стало 
весняним!  

Марченко,   
5-А клас 
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Святковий день чотирнадця-
того січня 2012 року за-
пам`ятається нам, учням 5-Б 
класу гімназії “Ерудит”, на-
довго .  Біля  школи  ми 
зібралися дуже рано, тому що 
на 9 годину ранку в нас була 
запланована екскурсія на кон-
дитерську фабрику „Рошен”. 
На фабрику ми приїхали вча-
сно, бо кожному  дуже хоті-
лося потрапити  до  „Царства 
солодощів”. 
     Нам запропонували одяг-
нути спеціальний одяг і про-
вели до цеху, де виготовля-
ють цукерки „Київ Вечірній”. 
Весь процес виробництва цу-
керок автоматизований. Вони 
повинні бути всі однакової 
форми. Якщо якась  не вдала-

ся, її відкладає в сто-

рону 
спеціальна машина, потім ще 
раз всі цукерки перевіряє пра-
цівник фабрики, і втретє, ко-
ли солодощі складені до ко-
робок, їх сканує ще одна ма-
шина і відставляє в сторону 
коробку з невдалою цукер-
кою. Солодощі неправильної 
форми переробляються на 
відому нам „Ліщину”. 
     Екскурсія була дуже ціка-
ва й пізнавальна.  
     А далі було саме найприє-
мніше - нам запропонували 
п р о д е г у с т у в а т и  т о р т 
„Золотий ключик ”. Кожному 
подарували набір цукерок. 
Для класу ми отримали в по-
дарунок годинник. Тепер, ко-
жного разу, коли ми диви-
мось на нього, то згадуємо 
„солодкі миті” перебування 
на фабриці „Рошен”. 
 

Учні 5-Б класу 
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Фігурне катання на ковзанах, 
у далеких від його сучасної 
спортивної інтерпретації фор-
мах, було відомо ще в XVI 
столітті в Нідерландах. Однак 
тільки лише через три століття, 
у середині XIX століття, воно 
перетворилося на один із видів 
с п о р т у  т а  з а в о ю в а л о 
популярність і в Північній 
Америці, і в США,  і в Канаді. 

 Американець Едвард Буш-
нелл із Філадельфії в 1850 році 
ввів спеціальні ковзани зі ста-
левими лезами, що дозволило 
фігуристам виконувати різні 
повороти і обертання на льоду. 
Інший американець, балетмей-
стер Джексон Хейнес, що жив 
в 60-і роки XIX століття у 
Відні, додав в фігурне катання 
на ковзанах елементи з балету 
й танців. 

 Перші змагання з фігурного 
катання на ковзанах, що вклю-
ч а л и  в и к о н а н н я  я к 
обов'язкових фігур, так і 
дов і л ьно ї  про гр ами ,  в 
супроводі оркестру, відбулися 
у Відні в 1872 році.  

 Після того, як в 1892 році 
був утворений Міжнародний 
союз ковзанярів ІСУ, в сферу 
його діяльності, разом зі 

швидкісним бігом на ковзанах, 
увійшло і фігурне катання. 

 Під егідою ІСУ почали про-
водитися щорічні чемпіонати 
світу з фігурного катання на 
ковзанах. Перший з них 
відбувся в 1896 році в столиці 
Росії Санкт-Петербурзі, причо-
му в програму входили тільки 
змагання в одиночному катанні 
серед чоловіків. 

 Жінки-фігуристки вперше 
розіграли нагороди чемпіонату 
світу в одиночному катанні в 
1906 році в швейцарському 
місті Давосі. Перші чемпіонати 
світу в парному катанні були 
проведені в 1908 році в Санкт-
Петербурзі. У 1948 році 
Міжнародний союз ковзанярів 
визнав як вид спорту один з 
різновидів фігурного катання 
на ковзанах - спортивні танці 
на льоду, і утворив у складі 
ІСУ відповідний комітет. 
Відрізнялися спортивні танці 
на льоду тим, що в них були 
відсутні стрибки, підтримки, 
тривалі роз'єднання партнерів і 
д е я к і  і н ш і  е л е м е н т и , 
характерні для парного катан-
ня у виконанні спортивних пар. 
Спортивні танці на льоду впер-
ше були включені в програму 
чемпіонату світу з фігурного 
катання, що проводилося в 
1951 році в Мілані. Але вклю-
чення спортивних танців на 
льоду в програму зимових 
Олімпійських ігор фігуристам 
довелося чекати ще 25 років.  

 Найсильніші  фігуристи 
США  і  Канади  істотно 
підвищили швидкість ковзан-
ня ,  збагатили  програми 

цікавими серіями кроків, пер-
шими в світі стали виконувати 
стрибки в три оберти. Технічне 
ускладнення програм, з якими 
виступали кращі майстри 
фігурного катання Північної 
Америки і Європи, значно 
підвищило видовищність зма-
гань у цьому виді спорту, 
сприяло  зростанню  його 
популярності, а отже, і притоку 
юних талантів. 

 В даний час змагання в оди-
ночному катанні як серед 
чоловіків, так і серед жінок і в 
парному катанні включають 
так звану коротку програму, 
виконання протягом певного 
часу під музику, обрану спорт-
сменами, восьми запропонова-
них елементів зі сполучними 
кроками, і довільну програму, 
виконання протягом певного 
часу під музику, обрану спорт-
сменами, композиції з деяких 
елементів. 

 У спортивних танцях на льо-
ду змагання складаються з 
обов 'язкових, визначених , 
танців, оригінального танцю, з 
н е о б х і д ним  ри тм ом ,  і 
довільного танцю, під музику, 
обрану спортсменами.  

 
           Голод Віталіна, 5-Б 



 

 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

8                                                                  №7 (57)  березень 2012   

Моя родина – це 
улюблені тато 
Олександр, мама 
Наталія, молод-
ший братик Мак-
сим та Я – авторка 
цієї розповіді. Мені 10 років і я  
завжди вважала, що моя родина 
звичайна, але коли почала писати 
про неї зрозуміла, що моя родина 
– найкраща! 

     Моїм батькам по 33 роки і 
разом вони вже 13 років. Кожного 
року у січні ми відзначаємо свято 
народження сім’ї. Мама і тато 
познайомились в інституті, де 
разом навчалися. 

  Мама розумна та творча 
людина, з нею завжди цікаво та 
весело. Іноді я порівнюю свою 
матусю з Мудрою Совою! До 
мого народження мама працю-
вала у Міністерстві транспор-
ту, а зараз займається нашим 
вихованням та допомагає тато-
ві. 

  Мій тато- бізнесмен, у школі 
професійно займався футболом та 
мріяв стати футболістом. Але піс-
ля школи вступив до Інституту 
Залізничного транспорту, щоб 
продовжувати династію залізнич-
ників ( мої дідусь, бабуся, тітка та 
дядько-залізничники). Та не так 
сталось, як мріялось… 

  Коли мені виповнилося 9 років 
я стала старшою сестрою, в мене 
з’явився братик, Максимка – це  
наше маленьке сонечко. Йому усе 
цікаво! Але найбільше всього він 
любить гратися машинками та 
відпочивати. Я так  люблю свого 
братика, що іноді мені хочеться 
обійняти його міцно-міцно, і 

ніколи не відпускати. 
 Наша родина любить подорожу-

вати. Як тільки з’являється можли-
вість, ми їздимо в різні куточки 
України. В літку подобається по-
дорожувати по Криму, мама обож-
нює Кримські гори, також ми бу-
вали були у Львові, Кам`янці-

Подільському, на лицарських боях 
у Хотині, також нам подобається 
в і д в і д у в а т и  щ о р і ч н у 
«Сорочинську ярмарку», де збула-
ся мрія моєї родини, ми всім купи-
ли вишиванки і тепер на всі дер-
жавні свята одягаємо їх. Ми спор-
тивна родина і любимо кататися 
на лижах в Карпатських горах. 
Існує багато місць де ми ще не 
були, але обов’язково побуваємо! 

    У вільний час буваємо на при-
роді, відвідуємо з мамою  театри, 
виставки, з татом - слухаємо музи-
ку, катаємося на ковзанах, велоси-

педах та просто чу-
дово проводимо час. 
Починаючи  з 5 ро-
ків я займаюсь  ба-
льними танцями, ми 
часто їздимо на різ-

номанітні конкурси. В мене є бага-
то грамот та навіть кубок, але тре-
ба ще багато чому вчитись. 
Батьки приділяють мені з брати-

ком весь свій вільний час, я за це 
їм дуже вдячна. 

  Здавна відомо, що родина – то 
невичерпне джерело наснаги, лю-

бові та батьківських обов’язків. 
І кожна сім’я докладає зусиль, 
аби не всохло родове дерево, 
бо «Без роду нема народу». 
Щоб родинне життя склалося, 
необхідні три умови : кохання, 
взаємоповага та діти. Ясна річ, 
що для мене прикладом є моя 
власна родина. Тому мені б 
дуже хотілося, аби моя сім’я 
була схожою на мою нинішню, 
де я зараз – просто дитина. А 

мамина ласка, татова вимогли-
вість, їх мудрість, тепло домаш-
нього затишку на все життя зали-
шать глибокий слід у моєму житті. 

   Кажуть : «Щасливим не наро-
джуються, ними стають». І вирі-
шальну роль у цьому відіграє ро-
дина. Народна мудрість ствер-
джує : «Без сім’ї нема щастя на 
землі». 

   Я люблю свою родину, тому 
що це є мій безцінний скарб і я 
буду його берегти.  

 
Риженкова Валерія, 

 5-Б клас 
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Моя сім‘я – це мама, тато, маленький братик і, зви-
чайно, я. Я люблю мою сім‘ю всім своїм серцем. 
Моя сім‘я дружна та міцна. Ми проводимо вихідні 
дні та свята завжди разом, маємо багато спільних 
інтересів та занять.  
Моя сім‘я має багато захоплень. Одне з них – лиж-
ний спорт. Ми полюбляємо взимку їздити в гори 

кататися на лижах. Ми отримуємо задоволення від 
свіжого повітря, мальовничих пейзажів та швидкого 
катання. 
Моя сім‘я  - це саме головне в моєму житті. 

Моя мама 
Мою маму звуть Віта. Їй 34 роки. Вона краса та 
мудрість нашої сім‘ї. Матуся завжди допоможе в 

тяжку хвилину та 
ніколи не відмо-
виться від тяжкої 
праці. Вона дарує 
нам свою любов, 
ласку та турботу.  
Моя мама за фахом 
економіст. Вона 
знає три іноземні 
мови, часто їздить 
у відрядження. Во-
на також займаєть-

ся науковою роботою та пише книжку.  
Її улюблене хобі – подорожі. Вона знає багато ціка-
вого про різні країни. У вільний час полюбляє за-
йматися фітнесом. 
Моя матуся – сама найкраща у світі! 

Мій тато 
Мого тата звуть Олег. Йому 35 років. Він веселий 
та кмітливий. З ним завжди цікаво проводити час. За 
фахом він також економіст. Вони з мамою вчилися 
на одному курсі в інституті. Мені дуже приємно, що 
мої батьки разом так багато років.  

Теніс – це найу-
любленіше хобі 
мого татка. Він 
має багато куб-
ків та інших 
призів за виграні 
турніри. Ще він 
гарно плаває та 
грає у футбол. 
Мій тато дуже 
спортивний. Він 
мене дуже лю-
бить. 

Мій молодший брат 
Мого братика звуть Михайлик. Йому зараз 5 років. 
Однак він вже вміє читати, рахувати до мільйону та 
знає багато цікавої інформації. Міша полюбляє ма-
тематичні задачі 
та логічні вправи. 
Він гарно ката-
ється на лижах, 
плаває та грає у 
футбол. У майбу-
тньому він мріє 
стати спортсме-
ном. За характе-
ром він веселий, 
допитливий та 
цілеспрямований. 
Мені пощастило, що в мене є такий братик.  
 

І, звичайно, я - ВІТАЛІНА 
Мені зараз 10 років. Я вмію грати в теніс, плавати, 
співати, малювати та танцювати. Професійний теніс 
– це моя майбутня спеціальність. Я знаю, що попе-
реду багато років тяжкої праці, однак я готова до 
випробувань. В ме-
не є декілька наго-
род. Але основні 
призи чекають ме-
не попереду. 
Я маю чотири 
улюблені хобі, на 
які я намагаюсь 
знаходити вільний 
час: малювання, 
вокал, спортивно-
бальні танці та ли-
жний спорт. Всім 
цим я захоплююсь 
в рівні мірі.  
Я дуже люблю свою сім‘ю та буду робити все мож-
ливе, щоб бути її гордістю. 

Віталіна Голод, 5-Б клас 



 

 

Найменший в світі акваріум 
 

Мініатюрист Анатолій Коненко займається 
мистецтвом мікромініатюри вже 30 років. Він 
придумав свою власну технологію малюнку на 
рисових та макових зернятках, а також людсь-
кому волоссі, а нещодавно створив найменший 
у світі акваріум з живими рибками. 

 
Акваріум зроблений зі склопластику, на дні 

ростуть живі водорості, і рибки в ньому теж 
справжні - 5 мальків даніо реріо, розмір яких не 
перевищує 4 міліметрів. Розмір наноакваріума 
становить 30 х 24 х 14 мм. Обсяг - 2 чайні ложки 
води. 

 
На створення акваріума Анатолію Коненку 

знадобилося близько 3 тижнів. Найскладнішим 
став процес виготовлення мікро-компресора, 
щоб забезпечити мешканців акваріума киснем. 

За матеріалами «Ерудит Таймс» 
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ЗООМАНІЯ 

Моє захоплення – тва-
рини.  

Я обожнюю все, що з ними пов’язано: до-
глядати за ними, спостерігати, гратися з звіря-
тками та читати про них цікавинки. Я захоп-
лююся тваринами скільки себе пам’ятаю. Зав-
жди моїми улюбленими книжками були енци-

клопедії  про живу природу. Тварини завжди 
були і залишаються моїм хобі. Колись я дуже 
хотіла домашню тваринку і  моя мрія здійсни-
лась! 
Утримання домашніх тварин - це справжні-

сіньке захоплення. Були в мене рибки, папуж-
ки, одна жабка,  кілька кішок, одна є і зараз, я  
дуже її люблю!!! Також у мене є мої улюблені  

рибки та хом’ячки. Для вибору хобі немає 
кордонів - це може бути все, що завгодно, ли-
ше б Вам це було цікаво і приносило задоволен-
ня. 

Бєляєва Ольга, 5-Б 
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ПРОБИ ПЕРА 

Казка про добру фіалку та 
злого будяка 

 
Жила собі на зеленій галявині чудова фіалка.  
Вона була найдобрішою квіткою в світі. Це бу-
ла молода рослина. А поряд з нею  жив колю-
чий будяк. Він був дуже злий, адже фіалка була 
набагато гарніше за нього, і всі навколо захоп-
лювалися нею. Зла рослина з кожним днем все 
більше ненавиділа  бідолашну фіалку. 
     Одного ранку, коли яскраво світило сонеч-
ко, будяк був як завжди роздратований, і цього 
дня він вирішив позбутися чарівної квітки. 
- Фіалко, прибирайся геть! – басом прокричав 
будяк. 
- Ти мені зви-
чайно вибач бу-
дяче, але чому я 
повинна приби-
ратися звідси? – 
ввічливо запита-
ла фіалка. 
- Тому, що від 
тебе нема ніякої 
користі, а від 
мене – є: мої 
колючки пристають до одягу людей та до хутра 
тварин, а завдяки моєму широкому і гіркому 
листю, навколо мене нічого не росте. Ха – ха – 
ха! – розсміявся будяк. 
- Та хіба ж це користь? – сумно проказала фіал-
ка. 

- А хіба ні? – прикрикнувши запитав злий бу-
дяк. 
- Ні, тому  що користь – це коли ти приносиш 
щось добре, наприклад я: від мене чудово пах-
не, я можу прикрасити будь - яку будівлю або 
садибу! – відказала добра фіалка. Будяк насу-

пивши брови, 
замислився.  Ду-
мав він - дуже 
довго. А потім 
сумно проказав: 
Навіщо ж я тоді 
живу? 
Та що ти, що ти! 
Від тебе також є 
користь. – схви-
льовано проказа-
ла фіалка. 

Справді? – з надією запитав будяк. 
 Ну звичайно, ти лікувальна рослина, а ще то-
бою обожнюють бавитися діти! -  сказала фіал-
ка.   
     З того часу,  будяк перестав дратуватись і 
раптом, його злість вся кудись зникла. Йому 
навіть здавалося, що він став не тільки добрим, 
а ще й дуже гарним! З того часу будяк став  
обожнювати фіалку! 
 І стали вони друзями – не розлий вода! 

 

 Мустафаєва Людмила, 5-Б 

  

Літачки 
 

Мій тато любить літачки 
Він днями їх майструє,  

Візьме потрібний інструмент 
Все ріже, клеє і фарбує. 

 

А потім в полі запускає 
І часто він їх розбиває, 
Та не засмучується він 
Бо в ного є ще не один. 

 

Я теж ще трохи підросту  
Тай літачок сама зроблю, 

І стану його запускать, 
Щоб тата й маму здивувать 
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Поліетилен - загроза екології! 
 Раніше люди і мріяти не могли 

про зручні пакети, які можна спо-
кійно взяти в магазині і покласти 
туди продукти. Сучасна ж Украї-
на вирішує проблему зовсім ін-
шого роду - куди їх поді-
ти? Повної утилізації вони не під-
лягають, а при спалюванні виді-
ляють сильні отрути. В нашій 
державі уже почали виробляти 
так звані самоутилізаційні пакети 
(паперові). Але це крапля в морі, 
і коли вони з'являться у всій 
Україні, невідомо. У той час як у 
західних країнах йде скорочення виробництва 
поліетиленової та пластикової тари, у нас воно 
тільки набирає обертів. 

 Перший поліетиленовий пакет був випущений в 
США півстоліття тому. Зручна і дешева упаковка 
відразу сподобалася і продавцям, і покупцям. Її ви-
робництво щорічно збільшувалося. Тоді ніхто не 
замислювався, що сьогодні утилізація поліетилену 
стане однією з найбільш серйозних екологічних 
проблем. За статистикою, озвученої на засіданні 
Ради безпеки на початку цього року, темпи зростан-
ня токсичних відходів в Україні випереджають 
динаміку ВВП. Тільки Київ щорічно виробляє 1,5 
млн. тонн сміття в рік. 7-9% відходів - поліетиленові 
пакети. Разом з пластиковими пляшками та 
пакувальної плівкою вони становлять 40% від усьо-
го обсягу побутового сміття. 

  Упаковка з синтетичних полімерів практично не 
піддається розкладанню в природних умовах, а при 
спалюванні виділяє такі отрути, як діоксини і фура-
ни. Вплив цих шкідливих речовин українці вже 

відчули на собі. За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров 'я (ВООЗ), 20% наших 

співвітчизників щорічно поми-
рають  через  хвороби , 
спричинені забрудненням 
навколишнього середовища. 
Не кажучи вже про те, що 
передмістя мегаполісів пере-
творюються у величезні 
сміттєві звалища. Якщо так 
піде і далі, збудеться сумний 
п р о г н о з  л а у р е а т а 
Нобелівської премії, датсько-
го фізика Нільса Бора: 
«Людство загине не від атом-

ної бомби і нескінченних воєн, воно поховає себе 
під горами власних відходів». 
Б е з к о ш т о в н о ,  б о  н е б е з п е ч н о ! 

 Стрімке зростання виробництва поліетиленових 
пакетів в чому пов'язаний з тим, що їх безкоштовно 
видають покупцям практично у всіх великих супер-
маркетах. Тут і проявляється відома тяга наших 
співвітчизників до «халяви». Кияни охоче беруть із 
собою не по одному пакету, а відразу декілька, не 
без підстав вважаючи: «В господарстві згодить-
ся». В такому пакеті і продукти зручно тримати, і 
сміття викидати. Про те, як пакети будуть потім ути-
лізувати, городяни не замислюються. Правда, в 
деяких торгових мережах вже почали боротьбу за 
екологічну чистоту міста. «У всіх наших магазинах 
на касі можна взяти не тільки поліетиленові пакети, 
а й паперові, вони великі і міцні, значить, їх можна 
брати з собою в магазин багато разів! 

 
                            Дідик Едуард, 5-Б 


