
   Матуся рідна, мила 

кращої в світі не 

знайти! 

   Слова любові, вдяч-

ності учні 5-А класу  

говорили свої матусям 

на святковому заході, 

який відбувся 4 березня 

о 17. 30 в 47 кабінеті. 

       Ведучі свята Дідик 

Поліна і Римчук Поліна 

привітали присутніх зі 

святом 8 березня, 

хлопці зачитали вірші 

про маму. 

   Дівчата подарували 

запальний танець під 

під пісню « Улыбайся». 

 Сценка « Три мами» - 

зіграли Берест М., 

Грішина Е., Нежура А. 

Також, у комічних  

сценках  на шкільну 

тематику зіграли Ку-

лик Д. ( Вовочка), Си-

доренко Н. ( вчитель),  

Жевак Д., Гришина Е., 

Мойсеєнко В.                                                                     

Не забули  наші хлоп- 

ці привітати дівчат зі 

святом , сказали  бага-

то компліментів та по-

бажань.    

 Веселі конкурси   

провела Валентина Во-

лоди- мирівна з мамами  

« Впізнай  дитину за 

описом», “Алфавіт”,  

“ Гадаємо на ромашці» 

та інше. 

 Також, незабутній вальс 

у виконані Кулика Д. та 

Сидоренко А. нікого не 

залишив байдужим.  

     Автор статті—Кулик 

Д., Гребняк М. 
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                   Цікаве на уроках.  

Весну вітаємо і навіть 

на англійській мові в 

гості до нас зазиваємо. 

 4 березня на уроці 

англійської мови поча-

ли вивчати тему « По-

ри року. Весна». Кало-

шина Т. М. приготува-

ла цікаві вправи та 

ігри з теми, ми намалюва-

ли малюнки, потім опису-

вали їх на англійській 

мові. Коротко скажу: 

 «Very good». 

Автор статті—Жердєв Д. 

Свято 8 Березня 

В 5-А  

1 

«Чуємо тебе, Та-

расе, крізь 

століття»». 

2 

« Вода—це жит-

тя». Готуємо 

випуск стінгазети 

3 

Рубрика  

« Домашні улюб-

ленці” 

3 

Рубрика « Юні 

кулінари» ( рецеп-

ти від учнів) 

4 

Літературна 

сторінка.  

4 

  

Читайте у 

випуску: 

Знаменні дати  

березня: 

  8—Міжнародний жіночий день 

   9 -Народився Тарас Григорович 

Шевченко, український поет, ху-

дожник. 

15- Всесвітній день прав спожива-

ча 

20- Всесвітній день астрології, 

день щастя. 

22- Всесвітній день водних ре-

сурсів. 

24 - Всесвітній день боротьби із 

захворюванням на туберкульоз. 

25 - День служби безпеки України 

27 - Міжнародний день театру 

ДИВОСВІТ 
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     9 березня вся Україна від-

значала 201 рік з дня народ-

ження– Т.Г Шевченка, а 10 

березня – річницю його 

смерті. 11 березня,  на п`ятому 

уроці, пройшов  урочистий 

захід -  вшанування пам`яті 

Великого Кобзаря. На святі 

були присутні учнів 5-А  та 6-

А класу 

Ведучі свята учні 5-а класу 

Берест Мілана, Гришина Елі-

на, Нежура Ангеліна  цікаво, 

емоційно  розповідали про 

життя  Т. Г Шевченка 

         Епізод з дитинства мало-

го Тараса інсценізували учні 5

-а  - Хоменко К., Кулик Д., Же-

рдєв Д., Клепач К., Сидоренко 

Н. Вони показали як малий Та-

рас зник, бо шукав «залізні 

стовпи».                                                               

Чудово   зіграли  сценку «    Та-

рас та Оксана» учні 6-а класу  

Стадницька Даша та Лєдєнцов 

Олександр. 

Виразно та емоційно учні де-

кламували поезії з «Кобзаря» - 

Кулік Д. – « Мені тринадцятий 

минало»,  Римчук П. –«Тече во-

да з-під явора», Малигіна К. – « 

І золотої й дорогої” Ігнатьєва 

К.,                                                                                 

Ластівка К. –« І виріс я на чу-

жині», Ігнатьєва К.- «Садок 

вишневий коло хати», та найбі-

льше вразило читання на-

пам`ять «Заповіту» на україн-

ській, російській, німецькій та 

англійській мові ученицями 6-

а класу – Теслюк Н., Піпії Л., 

Мєзєнцевої С.  та Євченко С. 

Після  виступу учнів, вчитель 

української мови та літератури 

Єременко В. В. – провела тема-

тичну вікторину « Мій Шевче-

нко», учні з інтересом відпові-

дали на поставлені запитання. 

На завершення свята бібліоте-

кар Оверчук Л. В. – продемон-

струвала цікаву презентацію  

« Пам`ятники Т. Г. Шевченку 

Україні та світі». 

    Автор статті – Римчук 

Поліна, Дідик Поліна.  

       Згодом, на уроці українсь-

кої літератури ми дізналися, 

що вірш є унікальним тим, шо 

в ньому майже немає  худож-

ніх засоів. 

      Тарас Григорович Шевчен-

ко—видатний український 

письменник,  майстер у напи- 

санні віршів з українськими 

пейзажами. 

       З 10 по 14 березня  в нашій 

школі відбулася виставка  ма-

люнків «Світ поезії Т. Г. Шев-

ченка».  В  ньому брали участь  

учні 5-а та 6-а класу. 

  Переважна більшість ма-

люнків — це ілюстрації до  

вірша « Садок вишневий коло 

хати».  

    Учениця 6—а класу Піпія 

Лія, дуже гарно намалювала 

портрет Т. Г. Шевченка. 

    У виставці взяли участь: 

Учні 5-а класу — Гришина Е., 

Хоменко К., Снігірьов К. Учні 

6—а класу— Мєзєнцева С., 

Теслюк Н., Валюшкіна Д., 

Мартиненко Д., Ігнатьєва К., 

Стадницька Д. 

Таким чином, ми стали ближче 

до творчості Веикого Кобзаря. 

 Автор статті—Гришина Е. 

        ІЛЮСТРАЦІЇ ДО ВІРШІВ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

Чуємо тебе, Тарасе, крізь століття  
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   22 березня    - Всесвітній 

день водних ресурсів.  Вода—

це життя,  сааме вода потребує 

захисту. Науково—технічний 

процесс, дії людини  

негативно впливають на 

водні ресурси всієї пла-

нети.  В школі проходив 

конкурс на кращий 

випуск стінгазети на тему 

«Вода—це життя». На 

превеликий жаль, наш 

клас не встиг вчасно 

випустити стінгазету, але  

поза конкурсом  випусти-

ли її.   

   Ми дібрали дуже цікавий ма-

теріал: значення води в житті 

людини; цікаві факти про во-

ду; задбуднення води; прислів я і 

приказки про воду. 

  Автор статті— Клепач Катери-

на. 

Йому шість років, 

він дуже любить, 

щоб пестили, навіть 

лізе під руку. Шкода 

спить зі мною на кро-

ваті, а зранку будить 

мене. Снідаємо ми з 

ним також разом, 

потім він мене про-

воджає до дверей, ко-

ли я йду до школи. 

 Я дуже люблю свого 

котика.»  

  Хоменко Кирило. 

  « У нас живее собака Гавка—

улюбленець усієї родини. Коли 

  На одному з 

уроків україн- 

ської мови, 

учні 5 - а писа-

ли твір « Мої 

домашні 

улюбленці» . 

 « В мене є мій 

домашній 

улюбленець, 

його звуть 

Шкода. Мені 

подарували його на День 

Народження. У Шкоди добрі 

зелені очі та сіра шерсть.                            

Гавка булла маленькою, її тре-

ба було годувати, а як підросла 

з нею можна було гратися. 

Цуценя стало великою та гар-

ною собакою.  Чорний з білими 

плямами на голові та тілі. У 

очах іноді можна побачити, 

що він задумав якусь шкоду. 

 Гавка завжди проводжає 

мене до школи та зустрічає 

біля будинку, коли я повертаю-

ся додому. 

   Я так люблю Гавку, піклува-

тися про нього мені подо-

бається.»  

                       Кулик Денис  

ДОМАШНІ УЛЮБЛЕНЦІ 

Несемо відповідальність за 

           Вода—це життя  

температурі - 1,91 ° C.  

• 85 % всіх захворювань у світі 

передається за допомогою во-

ди. 

• У природі існує близько 1330 

видів води. 

Вони розрізняються за поход-

женням (дощова , грунтова , зі 

свіжого або довго лежачого 

снігу тощо ) , за кількістю і ха-

рактером розчинених у ній ре-

човин . 

• У середньому наш організм 

потребує 1,5 - 2 літри рідини в 

день.  

• Людина вмирає при втраті 20 

% рідини . 

 Інтернет-ресурси 

• В даний момент 70 % поверх-

ні Землі покриті водою , а при-

датний до вживання тільки 1 % 

цієї води. 

• 46 % всієї води Землі знахо-

диться в Тихому океані , в Ат-

лантичному - 23,9 , в Індійсь- 

кому - 20,3 , а в Північному 

Льодовитому - 3,7%. 

• У склянці води міститься 

близько 8 септільйонів моле-

кул. 

• Морська вода замерзає при 

 Цікаві факти про воду 

Тысячи людей живут без любви, но никто — 
без воды.                                  Хью Оден  

http://tut-cikavo.com/lyudina


Диворецепти. Смачного. 

                  Мій Мурчик  

 Кошеня моє маленьке 

І пухнасте і сіреньке, 

Миє спинку, миє ротик,  

Миє лапки і животик. 

Зранку як на спину скоче, 

Видно бавитися хоче. 

Прокидатися до школи  

мені легко як ніколи. 

Та коли прийду додому,  

Зустрічає мене знову. 

Дуже скучив сірий котик 

Аж муркоче його ротик. 

 Автор вірша Клепач Катерина 

Омлет по– королівськи 

 Інгредієнти: 

7 яєць, 200гр. грибів, 2 помідо-

ри, 1 болгарський перець,  100 

гр. копч. м` яса, 150 гр. твер-

дого сиру, 100 гр. Вершкового 

масла, 100 гр. молока, сіль.  

 Приготування: 

 Гриби підсмажити на верш-

ковому маслі. М` ясо, помідо-

ри, перець порізати кубиками 

з`єднати з грибами.  

Млинці « Смакота» 

 Інгредієнти: 

1 склянки  муки, 2 яйця, 2 

склянки молока, 2 ст. ложки 

олії,  дрібка солі. 

 Змішати міксером яйця, муку, 

сіль, масло. Ввести молоко. 

 Розігріти сковорідку. Підсма-

жити з двох сторін. 

  Начинка: за смаком– вареня, 

мед, згущене молоко. 

Взбити яйця з молоком, додо-

ти сіль. Взбиті яйця залити 

остальні ійнгрідієнти. Дове-

сти до готовності. Омлет  

посипати тертим сиром. На-

крити кришкою, настояти по-

ки не розтане сир. 

  Дуже смачно, радимо приго-

тувати.  

 Рубрику підготувала  Сидо-

ренко Анастасія. 

 

У данній рубриці друкуються лише авторські твори учнів 5-а 

класу. 

 У наступному випуску:  

  1. Подорожуємо Європою   

   Варшава—Берлін. 

   2. День сміху– історія 

свята, жарти. 

    3.Великодень. Чому  свято 

називають світлим ? 

  4. Диворецепти: Куліч, 

весняні салати. 

ЛІТЕРАТУРНА       СВІТЛИЦЯ 
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