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СПЕЦВЫПУСК

Мандрівка
центром Харкова
З метою реалізації
Концепції
національнопатріотичного виховання
дітей та молоді, підвищення інтересу учнівської молоді
до стратегічного розвитку
міста, вивчення духовних
та культурологічних цінностей Харкова, виховання
в учнів активної громадянської позиції, виявлення та
підтримки
лінгвістично
обдарованої молоді, у жовтні 2018 року учням 5-11-х
класів закладів загальної
середньої освіти міста Харкова було запропоновано
взяти участь у Міському
конкурсі творчих робіт
«Мандрівка центром Харкова».
У районному етапі
взяли участь 28 учнів закладів загальної середньої
освіти Слобідського району. Найкращі 10 робітпереможців було надано

на міський етап конкурсу. Тематикою творчих робіт учнів
стали перлини рідного міста:
зоопарк, пам’ятник футбольному м’ячу, пам’ятник Незалежності, пам’ятник Л.М. Гурченко.
Переможцями Міського
конкурсу
творчих
робіт
«Мандрівка центром Харкова» стали:
в номінації «За багатство
літературно-художніх
засобів» - Іванов Іван,
учень 9 класу Харківського технічного ліцею
№ 173 Харківської міської ради Харківської області;
в номінації «За самобутність роботи, глибину
почуттів та любов до
рідного міста» - Цидило
Марія, учениця 6 класу
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 78 Харківської
міської ради Харківсь-

кої міської ради Харківської області; - Ветчинкіна Ганна, учениця 11 класу Харківської
гімназії
№ 46 ім. М.В. Ломоносова Харківської
міської ради Харківської області;
в номінації «За емоційність та яскравість
почуттів у роботі» Ключко
Кирило,
учень 7 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 114 Харківської міської ради
Харківської області;
в номінації «За оригінальність мислення» Шевченко Катерина,
учениця 6 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 102 Харківської міської ради
Харківської області;
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Луценко Юліан,
учень 7 класу Харківської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 60
Харківської міської ради Харківської області; - Семенова Олександра,
учениця 11 класу
Харківської приватної спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
«Харківський колегіум» Харківської області.
Твори переможців
Міського конкурсу творчих робіт «Мандрівка
центром Харкова» публікуємо у спецвипуску органу учнівського самоврядування Слобідського району - «Газеті
КРОС». Ми пишаємося
обдарованою молоддю,
яка навчається у закладах загальної середньої
освіти нашого району.
Гуденко Карина,
учениця 11-А класу
ХНВК № 112,
Голова «Центру
зв’язків з громадскістю»
ДЮГО КРОС
Слобідського району
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Дивна богиня…
Дивна богиня… без зухвалості, самодостатності,
зверхності... — усього того,
що приписують міфічному
Олімпу. Чому її крила підносять давньогрецьку фантазію над Харковом в оточенні золотоверхих храмів і
сучасного
рекламноблискучого вмісту майдану
з
такою
патріотичносимволічною назвою —
імені Конституції? Як скласти всі ці знаки докупи? Та
чи й потрібно? Може, ця
окраса міста — простий замінник інших, уже віджилих знаків і вождів? У пресі
— нічого не зазначено, крім
очевидної символіки, інтернет — німий, а самій історії, здається, не до того,
щоб розкодовувати чи принаймні засвідчити хоча б
якесь тлумачення небесному створінню в серці модерного українського міста.
А скільки Нік стоїть по
всьому світу! І всі крилаті, і
всі ось-ось мають відірватися від земних дрібниць і
співати гімн перемоги на
честь своєму герою… Та
жодну з них не оживлює
юна ніжність очей, пластика животворних рухів, стриманість і водночас відчайдушність неземного лету…
Одна рука вільна — готова
захищати, дарувати, прощати… А в другій — лавровий
вінок, та не зевсам і цеза-

рям, а «мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в
Украйні і не в Украйні» —
усім, кому не було й не буде
зайвим відчуття свободи «у
своїй хаті». Легка постать ледь
торкається квітучої землі (а
вона тільки в нас така!), та не
відривається від неї — не кидає напризволяще, а змушує
пориватися й мене до безкінечності, вічності, мрії… Так, це
МОЯ Ніка, виринувши з античності, стала такою ж, як і я,
людиною ХХІ століття. Вона
не зважає на розмаїття конфесій: її бог — народ, якому служить; сприймає, та не переймається фешенебельністю мерседесів: потужність її крил
куди сильніша за космічні
швидкості; її правда не віддрукована
масною
рукою
«вождя», легітимного чи ні…
— це правда легітимного ЧАСУ й споконвічно легітимного
народу, що береже історію,
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традицію, честь і у Ніці
бачить свої знаки майбутніх перемог і злетів.
Ніка не могла не злетіти саме в першій столиці України. Пам’ятник
Незалежності у Харкові
— це не споруда, це і є
наша Незалежність, яка
з’єднала всі шляхи до істини, визначила центр
мого Всесвіту. Лети,
Україно! Я з тобою!
Іванов Іван,
учень 9 класу ХТЛ № 173

Наш харьковский зоопарк
Однажды, отдыхая у бабушки, я нашла старый фотоальбом и увидела на снимках
свою маму, совсем маленькую,
гуляющую в харьковском зоопарке. Допоздна рассматривала эти фотографии и не заметила, как уснула…
Мне снится сон. Я стою
перед аркой, увитой чудесными цветами, из которых составлено слово «Зоопарк». Затаив дыхание, прохожу дальше
и попадаю в сад. Кусты и деревья подстрижены в форме различных животных. Сад наполнен пением звонкоголосых
птиц. Скачут белочки, порхают
бабочки, яркие птицы перелетают с ветки на ветку. В глубине сада я увидела озеро с плавающими белыми и черными
лебедями. Откуда-то звучала
прекрасная музыка, и мне показалось, что птицы танцуют
под эту музыку. Это было замечательно, но меня влекло
дальше. На выходе из сада меня окружили люди в костюмах
животных. Они предложили
мне поиграть. Отгадав правильно загадку, в качестве приза
я получила пакет с кормом для
животных и отправилась дальше…
Предо мной возникли указатели
к
разным
«континентам». Я растерялась,
так как не знала, что выбрать.
Очень хотелось увидеть животных всех частей света. И
вдруг я заметила стрелку внз.
Она «направляла меня» в океа-

нариум… И я поняла, что
в этом зоопарке есть почти
все живые существа планеты Земля: носороги и
львы из Африки, бизоны и
ягуары из Америки, утконосы и кенгуру из Австралии. Мне очень захотелось
не только увидеть животных, но и погладить, покормить их. И тут заметила
группку детей, которые куда-то направлялись, что-то
оживленно обсуждая. Я
пошла за ними… И мы
очутились на площадке с
детенышами птиц. У них
были деревянные домики,
полные кормушки и поилки, подвешенные игрушки
-погремушки, веревки и
различные приспособления для развития и развлечения. Все начали кормить
малышей, гладить по шерстке, фотографироваться с
ними. Детеныши были
очень забавные, никого не
боялись. И нам всем было
очень весело.
И вдруг…я ощутила
нежное прикосновение маминых рук. Рассказала маме свой удивительный сон.
Как жаль, что это только
сон… Но… я верю, что он
исполнится, а самое главное: наш харьковский обновленный зоопарк будет
точь-в-точь
напоминать
МОЙ СОН.
Цидило Мария, учениця
6 класу ХЗОШ № 78
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Україна, яка летить….
талановиті
архітектори
Олександр Рідний та Ганна Іванова.
У світі багато пам’ятників незалежності: це і
леви на постаменті з гербами країн, і зображення
Золотого чоловіка в обладунках, і щаслива мати з
дитям на руках… А в Харкові незалежність символізує легкокрила Ніка, давньогрецька богиня перемоги, яка несе нам, українцям, вінок — символ наХарків — моє улюблене місто. Місто — красень… Місто мого дитинства й юності… Харкове, ти
вічно молодий, овіяний
хмарками часу…
Місто — це не просто
місце для проживання, це
живий організм. Воно живе, росте, прикрашається.
З кожним роком Харків
стає кращим. Саме тут живуть талановиті люди, які
дбають про місто, про його благоустрій.
Харків здавна був українським містом, невід’ємною частиною нашої
держави. Про це свідчить
пам’ятник
незалежності
«Україна, яка летить»,
встановлений на майдані
Конституції. Урочисте відкриття символу незалежності відбулося 22 серпня
2012 року. Його творцями

ціонального відродження,
нагадування про нашу неповторність, давність і красу.
На фоні блакитного
неба здається, що ноги легкокрилої не торкаються
сфери, а постать летить у
повітрі. Красива жінка вся
в русі, сміливо дивиться
вперед у світле майбутнє.

рою, уявляється, що вона жива й застигла на момент у сакральному танці… Прекрасна
картина!
Поряд з пам’ятником золоті куполи Покровської церкви, старовинні будинки. І віє
минулими століттями. Ніка
ніби веде нас з давнини у
майбутнє. А під її постаментом вирує життя сьогодення:
хтось поспішає на роботу,
хтось сів перепочити, діти
граються, лунає сміх і тихий
людський гомін…
Мандруючи вулицями
Харкова, я дивуюся його щасливій долі. Це чудове, сучасне європейське місто. А пам’ятник незалежності «Україна,
яка летить» — достойна його
прикраса. Юна богиня ніби
промовляє: «Ну ж бо, українці, згадайте про своє достоїнство та честь, пишайтесь славетними предками, рухайтесь
уперед, будуйте майбутнє,
щоб онуки вами пишалися!
Славте Україну!».
Ветчинкіна Ганна,
учениця 11 класу ХГ № 46
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Футбольные мечты
Осень в большом городе… Теплое
солнышко освещает улицы, ветер шевелит
волосы прохожих, задувает вывески. Люди
радуются последним в этом году солнечным лучам. Как же хочется оказаться на
природе, среди листвы и травы!..
Я с родителями еду в сад Шевченко.
Там можно отдохнуть от городской суеты,
шума, послушать шелест листьев, вдохнуть аромат осенних цветов. Люди, прогуливаясь аллеями, отдыхают, набираются
сил. Среди удивительной картины, созданной осенью-художником яркими красками,
я ищу взглядом необычный памятник.
Ближе к улице Сумской, на Аллее
спортивной славы, находится постамент из
чёрного гранита с огромным футбольным
мячом. Он выглядит как настоящий, но
сделан из бронзы!

Я обхожу мяч вокруг, рассматриваю
его грани, как будто действительно изготовленные из кожи и прошитые нитками.
Дотягиваюсь до холодного металла. Всем
хочется потрогать мяч: прикоснуться своими руками к спорту и к искусству…
Вечереет. Мы присаживаемся на
скамейку и наблюдаем, как включается
подсветка на постаменте памятника. На
улице Сумской зажигаются огни. По
брусчатке едут автомобили, куда-то спешат… А здесь, на скамейке, тихо и уютно, можно сидеть и, вдыхая прохладный
осенний воздух сада, мечтать... Мечтать о
том, как лучшему футболисту года Кириллу Ключко будет вручен «Золотой
мяч» его кумиром – аргентинским футболистом Лионелем Месси…
Ключко Кирилл,
ученик 7 класса ХСШ № 114

В 2001 году, в день празднования 10й годовщины независимости Украины,
был открыт этот памятник, который показывает любовь харьковчан к футболу, а
также к команде своего родного города –
Харьковскому «Металлисту»! Всемирно
известный футболист Олег Блохин первым
расписался на нем. Теперь у харьковчан и
гостей города есть традиция: они оставляют на мяче свои подписи. За время существования памятник уже несколько раз
полностью заполнялся автографами.
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Казковий зоопарк
Зоопарк майбутнього є у місті Харкові,
Адже всюди-всюди зони у нас паркові:
Квіти різнобарвні, трави закосичені,
Відпочинок знайдеш тут за хвилини лічені.
А тепер знайомтеся - ось які тварини
Гуляють з нами вулицями цілими родинами:
Тигролаповусик, пінгволастохвіст
І жирафозебрик – він малий на зріст,
Слонокошенятко, дикорогокіт,
Мишозмій – малятко, черепахокріт.
А тепер мандруємо островами-хмарами,
Що нас познайомлять з птахами - примарами:
Зозулефламінго, папугоорел,
Соловейколастівка, туканоперепел.
Разом летимо ми на «океан»,
Там пірнають глибоко риба баклан,
Дельфінокит і конекраб,
Ще й великий планкторак.
Таємниць для вас багато
Зберігає диво-парк.
Кожен день тут, наче свято,
Для дорослих і малят.
За маршрут – ваша уява,
За тариф – веселий сміх.
У звіроквестах та зоофестах
Вдосталь радощів для всіх!
Шевченко Катерина,
учениця 6 класу ХЗОШ № 102

«Бронзовий м’яч»

Одного літнього теплого дня хлопці грали у футбол. Шкіряний М’яч
весело котився по полю, легко піддаючись ударам то одного, то іншого
гравця. Гра добігала кінця. Рахунок
був 3:0. Раптом хлопець із команди,
що програвала, зі злістю буцнув М’яча ще й сказав на його адресу образливі слова. М’яч на мить завмер, а потім, розлютившись, покотився геть.
Як гравці не намагалися його наздогнати, М’яч віддалявся й віддалявся,
тікав усе швидше й швидше.
Ображений і занурений у свої
невеселі думки, М’яч не помітив, як
опинився в центрі міста, у саду Шевченка. Він повільно котився й раптом
зупинився, здивований і вражений водночас. Перед ним на постаменті з чорного граніту красувався його братм'яч, тільки величезний, метра півтора в діаметрі й вагою, мабуть, близько
двох тонн.
- Привіт, брате! Як справи? – радісно
заговорив М’яч.
- Привіт, щасливчику, - відповів М’ячгігант.
- Чому ти мене так назвав?
- Ти вільний, бачиш багатотисячні
стадіони, зелені газони, можеш залітати в сітку воріт, тебе шанують і поважають. А я…
Шкіряний М’яч із болем розповів
братові про свої сьогоднішні пригоди.
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- Да-а-а, я тобі співчуваю, але ж
і у мене життя нелегке.
- Що ти таке кажеш?! Ти символ харківського футболу, ти
був символом ігор «Євро2012», які проходили в Харкові.
Ти відомий у всій країні й навіть за її межами. До тебе приходять люди, фотографуються.
А автографи футболісти, наприклад, Олег Блохін, кому дарують? А який ти гарний увечері, коли тебе підсвічують аж
дванадцять ліхтариків! Твоїй
блискучій бронзовій шкірі можна тільки позаздрити. Тебе всі
люблять!
- Дякую, брате, ти неначе
відкрив мені очі на світ. Тепер
я знаю, що потрібен людям, і
буду їх радувати довгі роки.
Брати ще довго розмовляли, а потім шкіряний м’яч покотився у найближчий двір чекати, коли його знайдуть діти й
почнуть ним грати у футбол найкращу гру у світі.
Луценко Юліан,
учень 7 класу ХЗОШ № 60

Ст р . 7

ХАРЬКОВЧАНКА
Людмила Гурченко по Харькову гуляет
И шляпкой стильной модниц восхищает.
Она летит над сквером невесомая,
Такая тоненькая, гордая – особая!
А под ее ногами – роли, фильмы-праздники,
Вся жизнь ее в кино – такая разная!
Она поет, танцует и страдает,
Она нас трогает и плакать заставляет.
Кто книги Гурченко с улыбкою прочтет,
Уверена – по Рымарской пройдет!
Там – детство и кружок, Дом пионеров –
Вы здание узнаете, наверное.
И слышно в книге Харькова дыхание.
И так приятно это узнавание!
Горжусь, что с этим творчеством знакома.
Спасибо, город, Люся снова дома!
Семенова Александра, ученица 11 класса
ХЧСШ «Харьковский коллегиум»

