
Місто  Лева зачарувало лебединських школярів 

Канікули – це пора, коли школярі мають змогу не лише відпочити, але 

й збагатитися новими враженнями.  

Так, на осінніх канікулах група веселих і допитливих учнів 8-А та 8-Б 

класів нашої школи разом зі своїми наставниками: Лобко О.В. та Шелеповою 

Л.П. - спакували валізи і вирушили до одного із найпрекрасніших міст 

України – Львова. Вони довго чекали на цю подорож, і з перших хвилин 

перебування у місті, були зачаровані його красою. 

За два дні школярі мали змогу відвідати багато відомих і прекрасних 

місць. Особливе враження на учнів нашої школи своєю неповторністю та 

архітектурною вишуканістю справили замки, які  оглядали у перший день 

екскурсії. 

 Для початку поїхали до  Олеського замку. Він є найвідомішим замком 

Львівщини, відродженим із цілковитої руїни. Понад шість століть стоїть він 

на високому пагорбі і є свідком та учасником багатьох подій, що навічно 

увійшли в історію... Потім був переїзд у Підгорецький замок, який   

споруджувався  для відпочинкової резиденції Станіслава Конєцпольського, 

яку часто називають «Українським Версалем». У підвалах замку відкрито 

алхімічну лабораторію, а ще діти дізналися, що  це місце проживання 

привиду «білої леді». Замок оточують красивий італійський та французький 

парки… Наступною історичною пам’яткою був Золочівський замок - 

старовинний замок XVII ст., у якому прекрасно збереглися оборонні стіни і 

бастіони…. 

Коли діти блукали стародавніми палацами, їм здавалося, що вони 

потрапили у таємничий світ Середньовіччя. 

Наступного дня  екскурсія була присвячена старому місту. Учні мали 

можливість піднятися на Високий Замок (верх міської Ратуші). Там оглянули 

панораму міста старої та нової частини з висоти пташиного польоту. 

Екскурсовод розповів  багато цікавого про заснування міста та його легенди.  

Також усім сподобалася прогулянка  по місту. Школярі   побачили  

найцікавіше у  Старому центрі – Домініканський собор, єврейський, руський 

та вірменський квартали, прогулялися від Оперного театру до чотирьох 

фонтанів площі Ринок, і далі, повз старовинну Кафедральну церкву, до інших 

приголомшливих будівель і дивних пейзажів ... Звичайно, із кожною 

будівлею тут пов'язані десятки захоплюючих і цікавих історій, які повідав 

екскурсовод.  



Потім  він  запросив усіх на екскурсію «Штольня кавових скарбів». 

Діти дізналися, що саме у Львові добувають каву в підземеллі прямо з-під 

площі Ринок і звичайно ж спробували  долучитися до цього процесу.  

А також учні  відкрили для себе  шоколадну таємницю. Відправилися у 

першу в Україні «Майстерню шоколаду». Адже уже в 19 столітті шоколад зі 

Львова експортували в Європу, а разом із шоколадом місто дарувало емоції 

та почуття. Тут діти  не лише подивилися, як роблять шоколад, але й 

скуштувати та придбати його!  

Ще школярі мали можливість побувати на магічній екскурсії «Легенди 

алхіміків та скарби  львівських підземель». Під час даної пішохідної 

екскурсії вони дізналися про історію виготовлення неймовірних «цілющих» 

еліксирів («воду життя», «настоянку для довголіття»), про таємниці алхіміків 

і  лікарського мистецтва, про таблетки віршів і настоянки прози, про скарби, 

що приховують у собі лабіринти львівських підземель, почули легенди про 

яди і протияддя та єдиного Лева-аптекаря, екскурсоводи відкрили  секрети 

виготовлення рубінового скла, побували в незвичайній фармацевтичній 

лабораторії, у якій таємний аптекар досі «варить» мило для хабарників і 

«виготовляє»  піґулки  для щастя, проводить різноманітні досліди і відкриє 

деякі таємниці! 

А наостанок діти відвідали ринок сувенірів «Вернісаж», де змогли 

придбати вироби народних майстрів на згадку про подорож до «Міста Лева». 

Діти  вдячні вчителям за прекрасно проведену екскурсію старовинним 

містом Лева. Сповнені нових яскравих вражень, збагачені знаннями, вони 

повернулися додому. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


