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Класні новини 
 

    Осінь- пора екскурсій 
          Житомир- Вінниця            Є БАГАТО КРАЇН НА ЗЕМЛІ, 

                                                                                                                                                         В НИХ ОЗЕРА, РІЧКИ І ДОЛИНИ. 
                                                                                                                                                      Є КРАЇНИ ВЕЛИКІ Й МАЛІ 

                                                                                                                                                    ТА НАЙКРАЩА ЗАВЖДИ – БАТЬКІВЩИНА. 
                                                                                                                              І ТОМУ НАЙДОРОЖЧОЮ НАМ 
                                                                                                                             Є І БУДЕ У КОЖНУ ХВИЛИНУ 
                                                                                                                                   СЕРЕД ІНШИХ КРАЇН ЛИШ ОДНА – 
                                                                                                                           ДОРОГА НАМ УСІМ УКРАЇНА! 

     Житомир й Вінниця – не значиться у списках 

найпопулярніших серед туристів міст ,та вони 

мають чим здивувати гостей . Екскурсія була 

надзвичайно цікавою та виснажливою . Ми відвідали багато місць , про які досі не знали , 

послухали цікаву розповідь екскурсовода  та відклали 

незабутні моменти у своїй пам’яті.  

      Було б неможливо написати про дивовижних 

ведмедиків, яких ми побачили . Підїжджаючи до 

Житомира ми заїхали в реабілітаційний центр бурих 

ведмедів,  щоб відпочити на свіжому повітрі . 

Ведмедики виглядали дуже привітно, побачивши їх,  у 

всіх одразу піднявся настрій .Їм дуже подобалась наша 

увага , і вони навіть позували на камеру .      

Потім відвідали Бердичів - захоплююче місто з 

незабутньою історією. Саме там ми познайомилися з 

монастирем Босих Кармелітів, що спершу був замком 

магнатів Тишкевичів. Послухали цікаву історію його 

виникнення. Побували в середині монастиря ,побачили 

відому цілющу ікону Божої Матері , яка здатна  

зцілювати  людей від невиліковних хвороб та була 

коронована папою Римським. Саме до цієї ікони 

сходяться безліч людей з різних куточків світу, щоб 

помолитися та попросити  порятунку . Там ми зробили 

безліч красивих фото, відвідали костел Св. Варвари, де 

всесвітньовідомий французький письменник  Бальзак 

вінчався  з українською дворянкою польського 

походження - Евеліною Ганською .  
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Наступна наша зупинка  

відбулася у музеї космонавтики імені Сергія 

Павловича Корольова в Житомирі. Це місце, де 

знаходять для себе щось цікаве  дорослі й малі, 

куди  неодмінно приводять своїх гостей 

житомиряни. Люди ідуть сюди  щоб поринути у 

світ космічної казки. Прийшовши в музей  ми 

почули  розповідь про життя і діяльність 

засновника практичної космонавтики, 

талановитого вченого та інженера - Сергія 

Павловича Корольова. А ще ви переконаєтесь, що 

це не просто музей історії техніки, це — музей Людини, що вміє, долаючи труднощі й 

численні перепони, створювати чудеса техніки, це музей  здійснення мрій.   

      Ввечері ми прибули до Вінниці і відвідали вінницький фонтан «Рошен». На цій 

позитивній ноті і закінчився наш перший день цієї незабутньої подорожі.  

 

 
  

 
 

                                    

 

 

Ранок наступного дня розпочався з екскурсіїмістом. Ми відвідали літературно-

меморіальний музей імені М.М. Коцюбинського та музей ретротехніки 

«Автомотовелофоторадіо». Пройшлися вулицями Вінниці і на завершення завітали до 

магазину кондитерських виробів «Рошен». 

Це була незабутня дводенна 

подорож з массою вражень та 

позитивних емоцій. Хоча це і 

тривало лише два дні, в нашій 

пам'яті назавжди залишаться 

спогади про ці чудові міста. 

Побачивши їх ми ще раз 

переконалися, що Україна це чудова 

країна, у якій знаходяться такі ж 

чудові міста зі своїми частинками 

історії минулого – архітектурними 

пам'ятками, та нової історії –   

сучасними винаходами людства.  

  Інформацію підготували 

Сапожко Мар’яна та  Шевчук Іванна. 


