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На мою думку кожен 
учень бажає завершив-
ши 11 клас отримати 
гарну освіту. В Україні 
є багато університетів, 
але в уцій статті я хочу 
поговорити про освіту, 
яку ви можете отри-
мати за кордоном, при 
цьому безкоштовно. В 
університетах багатьох 
країн є можливість отри-
мати безкоштовну освіту. 
До таких країн належать 
Німеччина, Австрія, 
Франція, Норвегія, Чехія, 
Словаччина, а також 

Італія і Греція. 
Подивимось на країни, 
які поблизу України. 
Наприклад, Словаччи-
на. Ви можете отрима-
ти безкоштовну освіту, 
тільки при умові навчан-
ня на словацькій мові. 
Але не поспішайте за-
смучуватися, українська 
і словацька мови дуже 
схожі. А також українці, 
які їдуть на навчання до 

Словаччини, можуть 
приїхати в країну без 
знань словацької мови 
і паралельно з почат-
ком навчального року 
відвідувати 3-хмісячні 
мовні курси. Українці, які 
навчаються в словаць-
ких вузах, можуть вільно 
відвідувати Чехію, 
Австрію, а також інші 
країни Європейського 

Союзу.
Якщо вас цікавить без-
коштовне навчання в 
іншій країні, вас може 
зацікавити Греція. 
В університетах цієї 
країни навчання для 
іноземців безкоштов-
не. Але це не все: для 

іноземців безкоштов-
ним буде проживання 
в гуртожитку, а також 
харчування та забез-
печення підручниками. 
Вищу освітау в Грецькій 
Республіці можна от-
римати після здобуття 
середньої освіти в своїй 

країні.
Польща. Навчатися у 
польських державних 
ВУЗах можна абсолютно 
безкоштовно. Для цього 
є декілька умов та при-
чин. По-перше, якщо 
Ви маєте карту поляка. 
Такий документ надає 
можливість не тільки 
навчання в Польщі без-
коштовно, але й отри-
мання стипендії. Тобто, 
ваші права аналогічні 

польському студенту.
Це звісно не вся 
інформація.  А головне 
– пам’ятайте, якщо є ба-

жання то все вийде!

ХЗОШ №80

Безкоштовна освіта 
за кордоном.
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Щоб дослідження з 
історії району були 
достовірними, необхідно 
розглядати їх з оглядом 
того часу, із зануренням 
в соціальне, політичне та 
побутове життя.
У 20-і – 30-і роки ХХ 
ст. країна жила ідейно-
романтичною думкою, 
що «..мы наш, мы новый 
мир построим…». Із гру-
дей віруючих у ство-
рення нової країни віяло 
подихом слів поета «Я 
знаю – саду цвесть…». І 
люди докладали чима-
лих зусиль, щоб життя 
навколо них розквітло 
соціалістичним добробу-
том.
У XX ст. Харків 
перетворюється на 
гігантський будівельний 

майданчик: в місті буду-
ються нові житлові квар-
тали, заводи, фабрики, 
наукові та культурні уста-
нови. Біографія району 
розпочинає своє життя 
у 1930 році із забудови 
майбутніх цехів ХТЗ та 
«міста-саду» біля заводу. 

Безліч документів і книг 
по історії району, пере-
конали нас у тому, що 
забудовники одразу пе-
редбачали будівництво не 
тільки житлових будинків 
для робітників заводу, а й 
лікарень, дитячих садів, 
шкіл.
3 квітня 1935 року вийш-
ла постанова Президії 
Харківської міської 
ради «Про присвоєння 
району і райраді ХТЗ 
ім. С. Орджонікідзе». 
Офіційна дата утворен-
ня Орджонікідзевського 
(нині Індустріального) 
району - 8 лютого 1936 
р. Межі району визначи-
лися лінією: 2-е селище 
«Комінтерн» - с. Немиш-
ля – радгоспи «Українка», 
«Комуніст», «Червона 
Армія» - Зональна станція 
– с. Немишля.
Президія Міськради 20 
вересня 1936 року ух-
валила рішення про 
«найменування нових 
вулиць та площ сели-
ща ХТЗ». Згідно з цим 
рішенням уздовж заво-

ду проходив проспект 
Орджонікідзе, паралельно 

йому – Чугуївське шосе. 
ПУ передвоєнні роки, 
під час другої та третьої 
п’ятирічок, швидкісними 
темпами розвивалася 
промисловість району. 
ХТЗ та верстатобудівний 
завод ім. В.М. Молотова 
йшли шляхом освоєння 
нових виробничих по-
тужностей, випуску більш 
сучасної продукції. По-
чалося будівництво нових 
підприємств – плитково-
го, цегляного, кисневого 
заводів тощо.
У 1940 р. у районі 
налічувалося 8 шкіл (4 
з яких – з російською 
мовою викладання), 216 
педагогів, навчанням 
було охоплено 7000 
дітей. 
Та попереду страшні роки 
війни: окупація, розруха, 
смерть.  

ХЗШ №119

Становлення району у бурхливі 
тридцяті роки ХХ ст.



4

Секрети успішного  
навчання

Вчися, навчаючи:
Саме цей секрет нам 
хотілося б тобі розкри-
ти першим, тому що 
надалі він може допо-
могти тобі освоїти інші.
Отже, повторимо: щоб 
щось добре засвоїти 
самому, можна (і 
потрібно!) Навчити 

цьому іншого!
Якщо ти вирішив ско-
ристатися нашими 
пам’ятками і освоїти 
секрети успішного на-
вчання, вибери людини 
(свого друга, подругу чи 
просто однокласника, 
брата чи сестру), якому 
ти будеш допомагати 
у навчанні. Звичайно, 
ця людина повинна 
погодитися прийняти 
твою допомогу (ти по-
винен переконатися в 
тому, що йому дійсно 

це потрібно)!
Передавати секрети 
успіху в навчанні мож-
на і дорослому: мамі, 
татові, бабусі, дідусеві 

...
Тільки не переванта-
жував інформацією 
свого слухача, про-
понуй її «маленькими 

порціями»!
Секрети успіху на уроці

Успіх на уроці 
забезпечує не тільки 
якісна самостійна 
підготовка до нього, 
але й ефективна ро-
бота під час уроку. 
Аналіз відповідей твоїх 
однокласників допо-
може не тільки краще 
засвоїти матеріал, але 
й удосконалити твої 
власні відповіді за фор-

мою та змістом.
Запам’ятай, важливе:

Підготувати все 
необхідне для уроку до 

дзвінка.
Не відволікатися, зосе-
редитися на завданні.

Не вигукувати з місця, 

піднімати руку.
Не жувати на уроці.

Не базікати з сусідом 
по парті.

Не списувати.
Готувати свою 

відповідь.
Дотримуватися правил 

етикету.
Сидіти рівно.

Вимикати мобільні те-
лефони.

« П е р е р о б л я т и » 
інформацію.

 
ХЗОШ №121
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Животные – наши луч-
шие друзья, а друзей 
следует знать хорошо. 
Я подготовила ТОП-
20 интересных фак-
тов о друзьях наших 
меньших, которые на-
верняка вас заинтере-

суют!
1. В последнее вре-
мя стало модно заво-
дить в качестве до-
машнего животного 
колибри.3. Золотые 
рыбки могут жить в 
воде комнатной тем-

пературы. 
2. Яростными хищ-
никами считаются до-

машние хорьки.
3. 95% всех хозяев 
разговаривают со сво-
ими домашними жи-

вотными.
4. Около ста раз-
личных выражений 
морды есть у собаки.
5. Мыши умеют из-
давать звуки, которые 
похожи на человече-

ский смех.
6. Не умеет лаять 
африканская порода 

собак.
7. Около сотни раз-
личных интонаций 
могут придавать свое-

му голосу кошки.
8. В догонялки и 

прятки очень любят 
играть кролики.

9.  Домашние кош-
ки, общаясь между со-

бой, не мяукают.
10.  Чаще кусают со-
баки женского пола.

11.  Кошка может вы-
жить, упав с 12 этаж-

ного дома.
12.  Признаком хо-
рошего самочувствия 
является тогда, ког-
да кошка вылизывает 

свое тело.
13.  С крысами не 
боится драться только 

один кот из десяти. 
14.  Йоркширский 
терьер стал самой ма-
ленькой в мире соба-
кой, которая живет в 

Великобритании. 
15.  Более 9 см име-
ет длину самая ма-
ленькая в мире собака.

16.  В Великобрита-
нии действует уго-
ловная ответствен-
ность для тех хозяев, 
у которых собаки или 
кошки страдают от 

ожирения.
17.  Более 43 лет 
прожила самая стар-
шая в мире золотая 

рыбка.
18.  Полностью бе-
лыми рождаются дал-

матинца.
19.  С помощью ушей 
собаки умеют делать 
различные гримасы.

20.  Существует бо-
лее 350 пород собак в 

мире.
 

Дерунова Виктория 
ХЗОШ № 40

Животные  наши лучшие друзья, а 
друзей следует знать хорошо. 
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Щоб збулись чарівні 
мрії

І щоб був політ увись, 
То не скній у безнадії,

А трудись, трудись, 
трудись

         Н.Красоткіна
Інколи від моїх 
однокласників можна 
почути, що спорт їм не 
потрібний,  вважають, 
що спортом повинні 
займатися лише спор-
тсмени та ті, що збира-
ються стати спортсме-
нами. А звичайним 
хлопця та дівчатам 

спорт ні до чого. 
Але я з такою думкою 
не можу погодитись. Я 
впевнений, що спорт 
потрібний кожній 
людині, бо допомагає 
бути у хорошій 
фізичній формі, а крім 
того він виховує ха-

рактер та силу волі. У 
вересні під час прове-
дення  тижня фізичної 
культури і спорту ми 
зустрілись з випуск-
ником нашої школи, 
параол імп ійським 
чемпіоном Сиро-
ватченко Андрієм, 
який завдяки своїй 
наполегливості, незва-
жаючи на фізичні вади 
досяг олімпійської 

вершини. 
Його тріумф бачи-
ли Чехія, Німеччина, 
Греція, Афри-
ка, Китай, Поль-
ща, Ісландія та інші 
країни. Батьківщина 
відзначила  перемо-
гу і нагородила ор-
деном III ступеня 
«За мужність». Бага-
то хто може сказати: 
парадокс, але саме 

на ньому побудова-
не подальше життя 
і кар’єра звичайного 
харківського юнака, 
який свої фізичні вади 
завдяки спорту пере-
творив на відправний 
пункт  подальшого 
життя, створивши, як 
кажуть японці, свою 
Фудзіяму, яка у них є 
уособленням найвищої 

досконалості. 
Ця зустріч підтвердила 
мою життєву позицію: 
спорт – запорука 
здоров’я та життєвого 
успіху. А ще надихну-
ла  на спортивні звер-
шення. Я маю I-дан 
таеквон-до, для мене 
це початок  сходження 

на власну вершину. 
 

Шмаков Андрій 
ХЗОШ № 70

Рух - це життя.  
Життя - це спорт

Освіта в закордоних вищих 
навчальних закладах для 

більшості дійсно недосяжна мрія.
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В університетах багатьох 
країн є можливість отри-
мати безкоштовну освіту. 
До таких країн нале-
жать Німеччина, Австрія, 
Франція, Норвегія, Чехія, 
Словаччина, а також Італія 
і Греція. У деяких країнах 
безкоштовну освіту можна 
отримати тільки за умо-
ви, що ви будете вчити-
ся на мові країни, куди 
поступаєте. Наприклад, 
в університетах Чехії - це 
чеська мова. Але є винят-
ки: в ВУЗах Норвегії без-
коштовну освіту можна 
отримати на норвезькій, 
плюс англійською мовою. 
У Франції та Німеччині, на-
вчаючись в державному 
університеті, студент по-
винен заплатити тільки 
річний внесок вартістю 
від 100 до 500 євро.
Аргументи «Проти»
По-перше, вступити до 
пристойного іноземного 
вишу не так просто, як 
здається на перший по-
гляд. Крім необхідності 
отримати візу, підготувати 
документи, потенційні 
студенти повинні володіти 
певними базовими знання-
ми мови країни, в якій зна-
ходиться вуз, і профільних 
предметів. Тому бага-
то хто з бажаючих всту-
пити до закордонного 
університету витрачають 
кілька років на підготовку.
По-друге, багато програм 
обміну студентами не 
реалізують свої рекламні 

гасла. За своєю суттю 
фірми, що рекламують на-
вчання, скажімо, у Польщі, 
– це бізнес-структури, 
які отримують знач-
ний прибуток із кожного 
вітчизняного абітурієнта. 
Студенти часто скаржили-
ся мені на те, що доводить-
ся своїми силами в чужій 
країні шукати додаткову 
роботу, і житло, оскільки 
обіцянки фірми виявили-
ся далекими від дійсності.
По-трете, не забувайте 
про відстань (від 500 км. 
до найближчого польсь-
кого університету), яку 
потрібно долати кожного 
разу, і, відповідно про ціну 
квитка, вартість проживан-
ня і харчування, яка для сту-
дента, що не матиме змо-
ги отримувати «передачі» 
з дому, є дуже високою.
Освіта в закордоних ви-
щих навчальних за-
кладах для більшості 
дійсно недосяжна мрія.
Саме з цієї причини пи-
тання, а ні поїхати чи 
підкорювати іноземні 
вузи, часто навіть не 
обговорюється в родині.
Але, насправді, у такій 
перспективі є дуже багато 
позитиву! Чому б не ско-
ристовуватися шансом?
Аргументи «За»
Безумовно, отримати 
диплом в Європі – це і 
гордість батьків, і певна 
перевага при пошуку ро-
боти, не кажучи вже про 
унікальний і незабутній 

досвід, нові знайомства 
з представниками різних 
країн і національностей.
Саме з цієї причини деякі 
випускники українських 
шкіл вибирають на-
вчання в закордонних, 
у першу чергу – амери-
канських і великобри-
танських університетах. 
Адже на сьогоднішній 
день англійська мова є 
однією з найбільш затре-
буваних у світі. У певно-
му сенсі англійська – це 
міжнародна бізнес-мова. 
Якщо ви вирішите всту-
пити до іноземного 
вузу, у вас з’явиться 
можливість не обмежу-
ватися тільки роботою в 
Україні. При знанні мов і 
профілюючих предметів 
ви можете залишитися 
працювати в будь-якій 
країні, оскільки диплом 
престижного американсь-
кого чи європейського 
університету відкриває 
більше дверей у різних 
країнах, а значить, створює 
широкі перспективи для 
кар’єрного зростання.
Однак при всіх позитив-
них сторонах, приймаю-
чи таке важливе рішення, 
необхідно залишатися 
реалістом. Тому варто 
враховувати і складності, 
які можуть виникнути. 

ХЗОШ №157 
Ждамирова  Женя



Календарь 
Січень-лютий 2017

Календарь

Січень
1 січня
 Новорічне свято
6 січня
 Святвечір. Багата кутя
7 січня
 Різдво Христове
15 січня
 25 років від дня затвердження 
(1992) Президією Верховної Ради 
України музичної редакції Держав-
ного Гімну України «Ще не вмерла 
Україна», автором якої є М. Вербиць-
кий
22 січня
 День Соборності України. 
25січня
 Тетянин день
 День студента
27 січня
 Міжнародний день пам’яті жертв 
Голокосту. 
28 січня
 25 років від дня затвердження 
(1992) Верховною Радою України 
національного синьо-жовтого прапо-
ра Державним Прапором України
29 січня
 День пам’яті героїв Крут. 
Відзначається щорічно в день, коли 
біля селища Крути в 1918 р. Відбувся 
бій між більшовицькою армією та 
загоном київських студентів і бійців 
вільного козацтва
30 січня
 25 років від дня (1992), коли 
Україна стала повноправним чле-
ном Парламентської асамблеї На-
ради з безпеки і співробітництва 

в Європі (з 1995 р. набула статусу 
міжнародної організації і стала на-
зиватися Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі; ОБСЄ)

 
Лютий

4 лютого
 Всесвітній день боротьби із за-
хворюванням на рак. 
12 лютого
 Собор трьохсвятителів: Васи-
ля Великого, Іоанна Золотоустого, 
Григорія Богослова
13 лютого
 Всесвітній день радіо. 
14 лютого
 День Святого Валентина
 День безпечного Інтернету. 
Відзначається щорічно з 2004 
р. у другий вівторок люто-
го за ініціативою європейських 
некомерційних організацій
15 лютого
 Стрітення Господнє
19 лютого
 25 років від дня, коли (1992) 
Верховна Рада України затвердила 
тризуб як малий герб України, вважа-
ючи його головним елементом ве-
ликого герба України
20 лютого
 Всесвітній день соціальної 
справедливості. 
 День Героїв Небесної Сотні. 
21 лютого
 Міжнародний день рідної мови. 

ХЗОШ №168
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At the cathedral 
priest of  Rostov was a 
young son, a good and 
kind fellow, Alyosha.
Alyosha learned to ride 
on horseback, learned to 
own a sword and come to 
the good parent to ask for 
blessings on the way-road: 
he wanted to go to the sea 
to Alyosha, shoot geese-
swans, small gray relics, 
look for heroic exploits.
Father Alyosha let him 
go on the road; brought 
Alesha out of the stables 
of his good horse, 
saddled him, sentenced:
«Do not leave me, my 
good horse, in the open 
field to the gray wolves 
at the mercy, to the 
black ravens to plunder.»
Alyosha put his armor 
on himself, took with 
him a kind fellow, Ekim 
Ivanovich, his named 
brother, and went out into 
the field; The heroes are 
coming alongside: the leg in 
the leg, the stirrups at the 
stirrups, the shoulder on 
the shoulder, they go from 
morning till night, they do 
not hesitate anywhere, 
the river does not ask 
for transportation; We 

reached the crossroads 
of three roads; ay a white 
stone in the middle, and on 
it is cut some inscription.
Alesha said to Ekim:
«You, brother, is a clever 
man, you understand the 
letter; read what’s written 
on the stone. Reads Ekim 
Ivanovich, that one road 
leads to Murom, and another 
to Chernigov, the third 
directly to the city of Kiev.
- Where are we going? 
- Asks Ekim Alyosha.
«Let’s go straight to 
the Kiev dining-hall, to 
the affectionate prince 
Vladimir.» They turned the 
horses into a straight road, 
they reached the Safat 
River, they spread a linen 
tent on the meadow, the 
heroes laid down to rest.
A long autumn night passed; 
Alyosha arose early, 
washed himself with dew, 
prayed to God. The heroes 
wanted to set out on the 
road-the road, and the 
passer-by, a smart cross-
dresser came up to them: 
he would go to the fur 
coat with a sable, his seven 
silver silk bobs, silver, 
gold embroidered, in the 
hands of a fifty-pood bat, 

filled with overseas lead.
Speaks to the 
warriors heroes:
- Good fellows! I saw today 
Tugarin Zmeevich. The 
monster is terrible: it is 
three sazhens taller, from 
the shoulder to the other 
a slanting sazhen, between 
the eyes the arrow will 
settle; the horse beneath 
it, like a fierce beast: the 
smoke is pouring from 
the ears, the flame is 
blazing from its nostrils.
Alesha wanted to wrestle 
with the serpent, he asked 
the calico to give him his 
Kalich dress for a while, 
put it on while his heroic.
They exchanged clothes; 
went Alesha for the Safat 
River. As Tugarin saw him, 
he shouted to him in a loud 
voice, so that the mother 
earth was stirred up:
- Gay, a cross talk, did 
you see the young Alyosha 
Popovich: I would have 
stabbed him with a spear, 
burned fire! Alyosha 
stands barely alive with 
fear, but says to the snake:
«I do not hear what you say, 
Tugarin Zmeevich; come 
closer here, say more loudly.

Alyosha Popovich and 
Tugarin Snake



Новорічна чудасія
Новий рік! Напередодні 
свята ми спитали ма-
леньких учнів нашої 
школи з чим вони 
асоціюють Новий 
рік. І ось про що ми 
довідались:

-Новий рік – свято для 
дорослих та малих 
(Марічка)
-Новий рік – запах 
ялинки та мандаринів 
(Оля)
-Для мене Новий 
рік – це час, коли 
здійснюються бажання 
(Сашко).

Проаналізувавши 
думку дітлахів, во-
лонтери нашої школи 
підготували концертну 
програму «Новорічна 
чудасія» для учнів 
пільгового контингенту.

   

 Учасниками 
новорічного свята були 
герої казок.  І кого 
тільки не побачиш 
напередодні Нового 
року:  чарівного Фея,  
відважну розбійницю, 
веселих гномів, 
Сніговика. А який же 
Новий рік без супер 
Діда Мороза, його роль 
чудово зіграв Зенцов 
Максим, та казкової 
Снігуроньки, в яку на 
час свята перетворилася 
Холодова Лілія. Вони 
веселили, розважали 
дітей. Усі з задоволен-
ням грали, співали, 
танцювали, водили 
хоровод. Усі присутні 
були приємно здивовані 
новорічними костюма-
ми.

   Наприкінці 
Новорічного свята Дід 
Мороз та Снігуронька 

вручили Новорічні по-
дарунки.. Одинадцяти-
класники порадували 
глядачів веселими 
сценками, запальни-
ми танцями, чудовими 
піснями.  Закінчилося 
свято  новорічною дис-
котекою. Новорічні свя-
та - це чудовий спосіб 
проявити свої акторські 
здібності. І таких учнів у 
нас у школі багато. 

   Висловлюємо щиру 
подяку всім нашим ар-
тистам, які приймали 
участь у новорічних свя-
тах. І у кожного, дорос-
лого і малого, у серці 
зародилась надія – що в 
новому році неодмінно 
здійсняться усі мрії, які 
ми загадаємо під ялин-
кою. Адже новорічний 
час – чарівний, і всі по-
бажання неодмінно збу-
дуться!!!  

ХСШ №119
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В соборе священник 
Ростова был моло-
дым сыном, добрым 
и добрым, Алешей.
Алеша научился катать-
ся на лошадях, научился 
владеть мечом и при-
йти к хорошему роди-
телю, чтобы попросить 
благословения на до-
роге-дороге: он хотел 
отправиться в море к 
Алеше, стрелять в гу-
сей-лебедей, маленьких 
серых реликвий, искать 
героических эксплойты.
Отец Алеша позволил 
ему отправиться в путь; 
вывел Алешу из конюшен 
его хорошей лошади, 
оседлал его, приговорил:
«Не оставляй меня, 
мою хорошую лошадь, 
на открытом поле, что-
бы серые волки на ми-
лость, до черных во-
ронов, чтобы грабить».
Алеша положил свою 
броню на себя, взял с 
собой своего доброго, 
Экима Ивановича, его 
названного брата и вы-
шел на поле; Герои идут 
вместе: нога в ноге, стре-
мена на стременах, пле-
чо на плече, они идут с 
утра до ночи, они нику-
да не мешают, река не 
просит транспорта; Мы 

достигли перекрестка 
трех дорог; ay белый ка-
мень посередине, и на 
нем вырезана надпись.
Алеша сказал Экиму:
«Вы, брат, умный чело-
век, вы понимаете пись-
мо; прочитайте, что на-
писано на камне. Читает 
Эким Иванович, что одна 
дорога ведет к Мурому, а 
другая к Чернигову, тре-
тье прямо в город Киев.
- Куда мы идем? - спра-
шивает Эким Алеша.
«Пойдем прямо в киев-
скую столовую, к ласко-
вому князю Владимиру». 
Они повернули лоша-
дей на прямую дорогу, 
они добрались до реки 
Сафат, они расстелили 
льняную палатку на лугу, 
герои лежали на отдыхе.
Прошла долгая осенняя 
ночь; Алеша встал рано, 
омылся росой, молил-
ся Богу. Герои хотели 
отправиться в путь - до-
рога, и прохожий подо-
шел к ним умный кре-
стоносец: он пошёл в 
шубу с соболем, семь 
серебряных шелковых 
бобы, серебро, вышитое 
золотом , в руках пяти-
десятилетней летучей 
мыши, заполненной за-
граничным свинцом.

Говорит героям воинов:
- Хорошие товарищи! Се-
годня я видела Тугари-
на Змеевича. Чудовище 
ужасное: на три саженях 
выше, от плеча до друго-
го - косая сажень, между 
глазами, которые стрела 
оседает; лошадь под ним, 
как свирепый зверь: дым 
льется из ушей, пламя 
пылает из его ноздрей.
Алеша хотел сразить-
ся со змеем, он попро-
сил ситце дать ему свое 
платье Калича на не-
которое время, надел 
его, пока его героиня.
Они обменялись одеж-
дой; отправился Алеша 
на реку Сафат. Когда Туга-
рин увидел его, он крик-
нул ему громким голо-
сом, так что материнская 
земля была возбуждена:
- Гей, перекрестный раз-
говор, ты видел моло-
дого Алешу Попови-
ча: я бы нанес ему удар 
копьем, сожгла огонь! 
Алеша едва страдает от 
страха, но говорит змее:
«Я не слышу, что вы го-
ворите, Тугарин Зме-
евич; подойдите бли-
же, говорите громче

ХЗШ №75.

Олексій Попович та 
Тугарин Змій
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