8 клас
ЧУМАКИ
Коли в українські степи приходила рання весна, по степах починали
лаштуватися в далеку дорогу чумаки. Минали останні дні перед виходом із сіл,
і ось уже викочувались величезні вози, звані мажами й мажарами, у неблизьку
подорож.
Проводжали чумаків урочисто всім селом. Співали пісень, виголошували
напуття, а найшановніший у громаді чоловік благословляв їх перед нелегкою,
сповненою багатьох небезпек дорогою.
Отаман востаннє оглядав своїх побратимів. Зібралися тут і сміливі, і дужі
та витривалі, і чесні. Всі вони справді можуть покластися один на одного в
найбільшій скруті. Адже нападники їх можуть підстерегти, і тоді чумакам
доведеться відкласти батоги й узятися за пістолі, рушниці та шаблі, щоб не дати
себе пограбувати, щоб дорогоцінна сіль припливла білою валкою аж із Криму
чи Карпат до рідного села.
121 слово
За О. Грищенком

9 клас
ДОРОГА ДО МОРЯ
Увесь простір землі, зайнятої з давніх-давен запорізькими козаками, є
переважно степового характеру. Запорізький степ має своєрідну особливість.
Він є перетятий упереміш ярами й долинами. За характером самої поверхні, з
кліматом і рослинністю степ навдивовижу неоднаковий, розмаїтий. Північна
окраїна є гостріша й вища, а південна окраїна – рівніша й більш нахилена до
берегів Чорного й Азовського морів, порізана балками й байраками –
характерним явищем цих степів.
Подолавши п’ятнадцятикілометровий шлях, ми втрьох з рюкзаками й
вудилищами за спинами наблизились до улоговини Холодний Яр. Зусібіч
непорушно й понуро стояв ліс, одсвічуючи проти місяця стовбурами.
Здавалось, що поблизу сидить хтось і спотайна пильно стежить за нами. Дорога
круто спускалася вниз, сіра, самотня, порожня. З яру тягнуло свіжою ранковою
прохолодою.
Коли небо почало вигравати різними барвами, віщуючи нам схід
сонця, ми уже чимскоріш прямували до моря. Взявши човен, ми попливли в
море, налаштовуючи свої нехитрі рибальські снасті.
140 слів

За О. Пахучим

10 клас
ОСТРОГ
Незважаючи на те що місту понад дев’ятсот років, головні події, які
назавжди закарбувалися золотими літерами в історії України, відбувалися
кілька століть тому. Вони пов’язані з династією князів Острозьких, завдяки
яким Острог на якийсь час став центром культури й освіти всієї країни. Цей
факт підтверджують і багато архітектурних пам’яток, які дійшли до нашого
часу.
Архітектурною домінантою міста є замок князів Острозьких, а точніше
те, що від нього залишилося. Твердиня збудована на невисокому пагорбі й
займає невелику овальну ділянку. Нині вона казково виринає з пишних верб,
які ростуть навколо.
Особливе місце з-поміж давніх споруд посідає Луцька надбрамна башта,
яка протягом багатьох років була важливим захисним пунктом із заходу, з боку
Луцька. Нині в приміщенні башти працює музей, у якому зберігаються давні
унікальні книги, виготовлені в Острозі.
Якщо вести розмову про місто, не можна не згадати про його символ –
Острозьку академію. Це перший вищий навчальний заклад у всій Східній
Європі. Разом із відкриттям академії князь острозький заснував першу в
Україні друкарню. Саме тут вийшов у світ перший український підручник
«Буквар», надрукований Іваном Федоровим.
170 слів
За М. Мельниченко

