
На шкільному подвір’ї шикуються учні 2—

9 класів. Звучать пісні про школу. Подвір’я 

прикрашене квітами, повітряними кулька-

ми, різноколірними прапорцями, журавли-

ками… Так розпочалося свято першого 

дзвоника. Радісно зустрічали першокласни-

ків. Після лінійки учні зайшли в класи на 

свій перший урок. Урок було присвячено 

єдності країни: «Україна—єдина країна».  

Спорт—це здоров’я 

Україна—єдина 

 країна 

Нелегкий час переживає зараз 

Україна і український народ. 

В черговий раз українці змушені ціною 

власного життя платити за своє прагнення 

жити на своїй землі. Вже сотні справжніх 

патріотів полягли в боях і багато їх ще 

зараз щохвилини ризикують життям за 

кращу долю для нащадків. Кожен з нас 

повинен зробити все залежне, щоб підтри-

мати морально і матеріально вояків під 

синьо-жовтими стягами і тризубами… Не 

залишись байдужими і  учні 5—В класу. 

Вони прийняли участь в акції «Україна — 

єдина країна». Малювали малюнки в яких 

висловлювали підтримку  воїнам  АТО. 
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Шкільний квартал 

Зверніть увагу! 

 Місячник «Увага! 

Діти на дорозі!» 

 

 Акція «Україна—

єдина країна» 

 

 День здоров’я 

 

 Єдиний урок: 

«Правила дорож-

нього руху» 

В этом выпуске: 

Увага! Діти на до- 2 

День партизанської 2 

Золота осінь 2 

Спорт—це здоров’я 3 

Золота осінь 3 

  

  

1 вересня — День 

знань 

12 вересня в закладі відбувся день здо-

ров’я під девізом: "Спорт - це здоров’я, 

спорт - це сила, що дає дітям крила". 

Протягом дня учні мали змогу випробу-

вати себе в різних видах змагань. Учні 

представили вистаку малюнків на спор-

тивну тематику. На відкритті дня здо-

ров’я класи презентували різни види 

спорту…(див. стр.3) 



Новий 2014-2015 навчальний 

рік розпочався в закладах 

освіти України проведенням 

місячника з профілактики 

дитячого дорожньо-

транспортного травматизму 

«Увага! Діти на дорозі!» І все 

це не випадково, адже сучас-

ний світ з його насиченістю 

автошляхів та вулиць повний 

небезпек для маленьких пі-

шоходів. Єдиний необачний 

їх крок може зупинити щас-

ливу дитячу ходу, змінивши 

її болем.  

В нашому закладі було прове-

дено Єдину виховну годину з 

ПДР «Правила дорожнього 

руху – правила життя», де 

учні говорили про безпеку на 

дорогах, доцільність дотри-

мання правил пішохода. В 5-

В класі провели конкурс ма-

люнків «Знаєш правила доро-

жні – тоді в путь рушати мо-

жна», за підсумками якого 

перемогу здобули Маслюк 

Володимир, Король Ляля.  

24 вересня в школі відбувся 

конкурс—захист плакатів 

присвячених партизанському 

руху. Учні намалювали пла-

кат, Король Ляля написала до 

нього вірш. На презентації 

плакату наш клас посів ІІІ 

місце і був нагороджений 

грамотою. 

Місячник «Увага! Діти на дорозі!» 

Конкурс палакатів 

День партизанської слави 

час боровся з фашистами в 

глибокому тилу ворога, не 

шкодуючи крові і самого жит-

тя. В цей день в нашому закла-

ді було проведено єдиний урок 

пам’яті до дня партизанського 

руху на Україні: 

"Дніпропетровщина в роки 

Великої Вітчизнянної війни, 

партизанськими стежками". 

Учні Баранов Іван та Азопкова 

Ярослава розповіли історії свої 

рідних, які були партизана-

ми. Король Ляля написала 

вірш про партизан та намалю-

вала малюнок. 

22 вересня 2001 року, в день 

60-тої річниці з початку під-

пільно-партизанського руху в 

Україні в роки Великої Вітчи-

зняної війни, в країні вперше 

відзначався День партизансь-

кої слави, встановлений Ука-

зом Президента № 1020/2001 

від 30.10.2001. День партиза-

нської слави відзначається як 

данина всенародної поваги до 

тих, хто в суворий воєнний 

Стр. 2 

Шкільний квартал 

«Нередко  ДТП 

происходят по вине 

пешеходов, которые 

переходят дорогу перед 

близко идущим 

транспортом или в не 

установленном для 

перехода 

местах.  Пешеходы  долж

ны знать и соблюдать 

ПДД» 



12 вересня в закладі відбувся 

день здоров’я під девізом: 

"Спорт - це здоров’я, спорт - 

це сила, що дає дітям крила". 

День здоров'я розпочався з 

ранкової зарядки. Потім  по 

школі було проведено єдиний 

урок: «Спорт і фізичне вихо-

вання  - утвердження здоро-

вого способу життя».  На 

відкритті дня здоров’я класи 

презентували різни види 

спорту. Учні нашого презен-

тували шахи. 

Протягом дня учні мали 

змогу випробувати себе в 

різних видах змагань. Учні 

представили вистаку ма-

люнків на спортивну темати-

ку. Всі учні  із задоволенням 

приймали участь у змаганнях. 

Так Батачук Вікторія підтяну-

лась 17 раз, Король Ляля по-

казала найкращий результат з 

качання пресу. Баранов Іван 

краще всіх крутив круг.  По 

закінченню дня здоров'я від-

булась лінійка де було вруче-

но грамоти. 

з якого будемо робити пороб-

ки . 

12 вересня ми з класом відп-

равились на екскурсію до 

осіннього парку. Ми ахоплю-

вались красивими пейзажами, 

не просто гуляии або відпо-

чивали, а й спостерігали за 

птахами і робили висновки. 

Там в парку ми назбирали 

багато природного матеріалу, 

Спорт—це здоров'я 

Золота осінь 

Конкурс поробок з природного матеріалу 

 Виготовляти осінні поробки 

з природних матеріалів - це 

приємне і веселе заняття для 

всіх нас. Сьогодні ми готуємо 

поробки для участі у конкурсі 

на кращу поробку, а про ре-

зультати цього конкурсу чи-

тайте у наступному випус-

ку…  

Стр. 3 

Випуск №1 

Вид спроту—шахи. (5 класи) 

Якщо ти спорт 

полюбиш,  

сильним, спритним 

будеш.  

Всім відомо – це 

чудово,  

То ж і будемо 

здорові. 



Адрес  

м. Кривий Ріг, вул. Косіора 20 

e—mail: parovenko@list.ru 

Пишіть нам! 

Якщо у Вас виникли побажання, Ви помітили помилки або неточності в 

наших матеріалах, або у Вас виникли інші питання, то будемо раді 

отримати листи на нашу електронну адресу! 
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— А як королева помре? 

— Валет. 

*** 

Урок географії в українській школі... 

Учитель: 

- Запам'ятайте, діти: Лондон, Париж і 

Берлін знаходяться на правому березі 

Дніпра, а Токіо і Пекін - на лівому.. 

*** 

- Мамо, ти не могла б завтра приготу-

вати улюблену татову страву? 

- А навіщо? 

- А я завтра буду показувати йому 

щоденник. 

*** 

Петрик одержав у школі двійку. Бать-

ко запитує його: 

- Як справи, Петрику? 

- З батьком двієчника- не розмовляю 

 

 

 

 

 

 

- Чи зрозуміли ви мене?- запитав учи-

тель в кінці уроку. 

- Зрозуміли! 

- То хто наведе приклад з префіксом 

"пре"? 

Поїзд пре, - відповів один з учнів. 

*** 

Учитель запитує Миколу: 

- Якого роду слово "хлопчик"? 

- Хлопчачого, - відповів той. 

*** 

Мама запитує у Вовочки: 

- Як справи в школі? 

- Вчителька сказала, що я зовсім не 

знаю математики, 

І поставила мені в щоденник якусь 

цифру. 

*** 

На уроці історії учитель запитав. 

— Скажи, Юрчику, що таке монар-

хія? 

— Це такий устрій, де править ко-

роль. 

— А як помре король? 

— Королева. 

 

 

 

Шкільний гумор 

Девиз класса: «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперё и только все вместе» 

КЗШІ №1 

5—В клас 


