
День вчителя—це професійне Міжнародне свято працівників сфери освіти був 

заснований ЮНЕСКО в 1994 році. У різних країнах День вчителя відзначають по

-різному і в різні пори року. У Чехії, наприклад, - 28 березня, а в Китаї - 10 вере-

сня. У нашій країні День Вчителя відзначається з 1965 року. Cвято припадав на 

першу неділю жовтня, згідно з Указом Президента України від 11 вересня 1994 

року .  

День вчителя 

Лист пораненому 

Сьогодні десятки тисяч пат-

ріотів нашої держави знахо-

дяться на передовій, захи-

щаючи від терористів свобо-

ду, незалежність та терито-

ріальну цілісність України. 

На жаль, сотні з них отрима-

ли поранення та знаходяться 

на лікуванні у шпиталях та 

лікарнях. Усім їм, як ніколи, 

потрібна увага, добре слово, 

повага та любов небайду-

жих людей.  

Учні нашого класу приєдна-

ли до цієї акції. Король Ляля 

написала вірш, Азопкова 

Ярослава просто лист, інші 

малюнки та листи. 
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Обратите внима-

ние: 

 В першу неділю 

жовтня—день пра-

цівників освіти 

 Конкурс «Фабрика 

зірок» 

 Акція «Лист пора-

неному солдату» 

В этом выпуске: 

Фабрика зірок 2 

Край в якому я живу 2 

Бережи електрое-

нергію 

2 

Внутренняя статья 3 

Внутренняя статья 4 

Внутренняя статья 5 

Внутренняя статья 6 



Щорічно в нашому закладі 

проводиться конкурс тала-

нтів "Фабрика зірок". І 

кожен учасник приніс із 

собою неоціненний скарб 

— любов до поетичного 

слова, музики,  хореогра-

фії. А ще — доброзичли-

вість у серці, бажання тво-

рити. Класи, які показали 

найкращі виступи, були 

нагороджені грамотами. 

Місця розподілились та-

ким чином: ІІІ м. - 5б кл., 

ІІ м. - 9а, І м. - 6а, "Гран -

прі " - 6б.  

хто народився та виріс, 

або хоч раз побував у цих 

благодатних місцях,  які 

відомі багатою та самобут-

ньою історією. Наш край 

знаний на весь світ як та-

кий, що дав людству бага-

то  відомих імен невтом-

них трударів, геніальних 

учених, талановитих мит-

ців і письменників, гро-

мадських діячів та політи-

ків, життя і праця яких 

Кіровоградщина – не-

повторний куточок  Украї-

ни,  серце і душа  степово-

го краю.  Мальовничі 

ландшафти, помірний  

клімат, багато земних ска-

рбів, мудрість доброзичли-

вих та працьовитих людей, 

віками сформований само-

бутній слав’янський мен-

талітет - все це теплом і 

щирістю захоплює у доб-

ровільний полон усіх тих, 

істотно вплинули на роз-

виток суспільства. Як і в 

минулому, сучасна Кірово-

градщина  є  одним із най-

більших агропромислових 

регіонів України та геогра-

фічним центром України, 

її серцем.  

Фабрика зірок 

Край в якому я живу 

Бережи електроенергію 

З метою формування 

енергоефективного сві-

тогляду серед моло-

ді  було проведено кон-

курс малюнків «Бережи 

електроенергію» 
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Адрес  

м. Кривий Ріг, вул. Косіора 20 

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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 ..................... 
 
Якось на уроці англійської мови 
один учень запитав учителя-
поліглота Олега Паламарчука: 
 - Чому в Америці була зроблений і 
перший автомобіль, і перший літак, 
і перший комп’ютер, а в нас, на 
Україні - нічого? 
 - Ну як тобі пояснити? - завагався 
вчитель-поліглот. - Американці - 
вони тупі. І тому там можна щось 
придумати. А спробуй щось приду-
мати у нас, на Україні, коли всі до-
вкола тебе мудрі! 
 ..................... 
 
Вчитель запитує: 
 - Що означає вираження: "Вона 
почервоніла до коренів волосся..."? 
 Учень: 
 - Це означає, що вона пофарбува-
лася. 

Вчителька: 
 - Вовочка, чому ти знову спізнив-
ся? 
 Вовочка: 
- Hу, Марь Іванівна, ну ви ж самі 
говорили, що вчитись ніколи не 
пізно! 
.................... 
 
Вчителька: 
 - Вовочка, назви яких-небудь два 
займенники. 
 - Хто, я? 
 - Молодець, Вовочка. 
 
 ................... 
 Міліціонер зупиняє машину, а за 
кермом виявляється його колишня 
вчителька. 
 Міліціонер: 
 - Здрастуйте, Ніно Петрівно. Діста-
вайте ручку й папір і пишіть 100 
разів: “Я більше ніколи не порушу-
ватиму правила дорожного руху!” 

............ 
— Мамо, сусідський хлопчик мене 
побив! 
— Треба було дати йому здачі. 
— Та я дав йому здачі ще перед 
тим. 

Весела сторінка 

Девиз класса: «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперё и только все вместе» 

КЗШІ №1 


