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Друкований орган філіалу Мелітопольської Загальноосвітньої школи №24 

 

У цьому місяці у нашій школі пройшли такі 

предметні тижні, як: 

 Тиждень наставництва; 

 Тиждень «Подорож океаном знань»; 

 Тиждень «Новорічної казки».  

 

«Сузір’я казкових прикрас» 

У грудні місяці, у нашій школі пройшов міський 

конкурс на виготовлення новорічних прикрас «Сузір’я 

казкових прикрас». Наші учні не тільки із залюбки 

прийняли участь, але і стали переможцями. Це 

Димарчук Лілія 4-В клас, Хатрус Єлизавета 4-А клас, 

Бабаєва Жасмін 2-Д клас та Тютюкіна Ілона 3-А клас. 

        
 

     
 

              
 

      
 

   

Шкільні новини 

12 грудня в 2-Г класі відбулася презентація проекту 

«Осінні репортажі»  з природознавства за новим Державним 

стандартом. Учні на протязі багатьох уроків збирали матеріал 

за темою «Природа восени»: спостерігали за    природою і 

погодою, малювали осінь, складали оповідання про красу 

осінньої природи, робили поробки з природнього матеріалу, 

аплікації,  відповідали на питання вікторини  про осінні 

явища, збирали прикмети та загадки за осінньою тематикою. 

Кінцевим результатом плідної праці дітей став урок-проект. 

Учні працювали в групах і підготували свої «осінні 

репортажі», в яких розповіли про різні аспекти осінньої 

природи.  Група «Діскавері» підготувала репортаж про 

неживу природу восени, а група « В світі тварин» -  про зміни 

в живій природі, учні  групи «Прогноз погоди» складали 

прогноз погоди на день, а  діти з групи «Загадки природи» 

підготували осінні прикмети та загадували загадки за темою 

«Осінній урожай».  Учням було дуже цікаво працювати над  

проектом, багато нового вони дізналися, навчилися 

користуватися різними джерелами інформації. Набуті ними 

знання, я сподіваюсь, допоможуть їм в життєвих ситуаціях і 

покращать рівень їх компетенції. 

Цей проект дав мені змогу побачити наскільки талановиті 

мої учні, зрозуміти, наскільки велике їхнє бажання розвивати 

свої здібності, наскільки безмежні їхні можливості. 

Подальших звершень вам, любі діти! 

Вчитель початкових класів 

Гольцова Олена Володимирівна 

 

 

Ми дуже вдячні 

учасникам та 

переможцям конкурсу 

та бажаємо їм успіхів у 

майбутньому!!! 



 

Календар знаменних 

дат 

1 січня – Новий рік 

4 січня – День Ньютона 

6 січня – Святвечір. 

Багата кутя 

7 січня – Різдво Христове 

11 січня – Всесвітній день «Спасибі» 

13 січня – Щедра кутя 

14 січня – Старий Новий рік 

15 січня – День народження Вікіпендії 

17 січня – День дитячих винаходів 

18 січня – Святвечір водохресний. Голодна кутя 

19 січня – Богоявлення Господнє. Водохреще 

19 січня – Всесвітній День снігу 

20 січня – День Автономної Республіки Крим 

21 січня – Міжнародний день обійм 

22 січня – День Соборності України 

23 січня – День ручного письма 

25 січня – День Тетяни 

26 січня – Міжнародний день митних служб 

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту 

29 січня – День працівників пожежної охорони 
 
 

МИСС СНЕЖИНКА 
24 грудня серед учениць 3-х класів відбувся 

новорічний конкурс «Мисс снежинка». Дівчата 

готувались до нього заздалегідь і мали пройти кілька 

випробувань. Перше завдання «Візитка» - учасницям 

необхідно було представити себе; друге завдання 

«Фантазія» – вдома зробити плаття з підручних 

матеріалів; третє – «Розклад» – дівчатам був 

запропонований їх звичайний розклад занять, а їм 

необхідно було запропонувати нові назви предметів; та 

останнє завдання «Господиня» – учасниця мали 

показати своє знання кухні, витягуючи з мішечка різні 

предмети і відгадати їх назви не дивлячись. Наші 

дівчата впорались із усіма завданнями на відмінно!!! 

  

 
 

 

 
Чи буває їжа корисною? Безумовно! Якщо мова йде 

про фрукти і овочі. Вживаючи в їжу свіжі овочі і 

фрукти, ви не тільки балуєте себе смачненьким, але й 

отримуєте величезну порцію вітамінів, клітковини, 

мінеральних речовин і антиоксидантів. Чи варто 

говорити, що без усього цього нормальне 

функціонування організму просто неможливо? Думаю, 

ні. 

 

      

 

 

 

Давиденко Виктория 3-Б 

клас – Мисс снежинка 

Акопян Ілона 3-А клас – 

Мисс зрительских 

симпатий 

Гурєєва Анастасія 

3-А клас – Мисс улыбка 

Галкіна Катерина 3-В клас – Мисс фантазия  

Сивець Марія 3-Г клас – Мисс очарование 

Оголошується конкурс творчих 

робіт: 

1,2 класи – малюнки; 

3,4 класи – поробки. 

«Янгол в твоєму житті» 

Для участі у Всеукраїнській 

благодійній акції «На зустріч мрії» 

 

Роботи приймаються до 20.01 2014 



 

 

 

 
По горизонтали: 

1. Не галстук он, не воротник, а шею обжимать привык. Н не 

всегда, а лишь тогда, когда бывают холода. 

3.Он летает быстрее ветра, и я лечу с них на три метра, вот 

мой полет закончен, хлоп! Посадка мягкая  сугроб. 

4.Если днем на солнце тает, если к ночи вновь зима, что, 

скажите, вырастает на деревьях и домах? 

7.С неба – звездой, в лошадку – водой; Покружилась звездочка 

в воздухе немножко, села и растаяла на моей ладошке. 

8.Ее под елочку кладет веселый Дед Мороз. 

9. Бегут по дорожке доски да ножки. 

11.Гуляю в поле, летаю на воле, кручу, бурчу, знать никого не 

хочу. Вдоль села пробегаю, сугробы наметаю. 

12.Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими, нарядная, 

забавная, на Новый год я – главная! 

13.На дворе – горой, а в избе – водой. 

По вертикали: 

1.Пушитая, а не зверь. Греет, а не печка. 

2.На десятерых братьев двух шуб хватает. 

3.Она в серебро с жемчугами одета – волшебная 

внучка волшебного деда. 

5.Жил я посреди двора, где играет детвора, но от 

солнечных лучей превратился я в ручей. 

6.Чернокрылый, красногрудый и зимой найдет 

приют: не боится он простуды – с первым снегом 

тут как тут! 

10.Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно. 

11.Без рук, а рисует, без зубов, а кусается. 

 

Хто перший правильно виконає усі завдання вікторини отримає приз! 

Хто прийшов? 
19 грудня до нас у школу завітали гості! Спочатку забігав антипко, за ним прилетіли 2 янголи, а потім поздоровити 

усіх дітей зі святом приходив Святий Миколай. Він побував у кожному класі, діти приготували йому багато сюрпризів 

– це вірші, пісні, гімнастичні виступи, казки, які діти самі придумали і поставили, а також багато іншого! Діти 

отримали багато подарунків та чудовий настрій!!! 
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          Відповідальний за випуск 

       Організатор – Рубан О.П. 

Весела вікторина 


