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ДЕНЬ ВСІХ ЗАКОХАНИХ 

14 лютого у нашій країні святкувався всесвітній 

день закоханих. І наша школа не була 

виключенням. Всі бажаючі могли привітати один 

одного листівкою, яку відправляли шкільною 

«Поштою закоханих». Було дуже багато привітань 

зі святом вчителям, друзям або просто 

однокласникам. Крім того, наші учні підготували 

виступ, який був присвячений історії цього свята 

та звідки він к нам прийшов. Вони розповіли про 

дуже красиву легенду та про те як звучать слова 

кохання на різних мовах. Цю історію вони 

розповіли в кожному класі та ні кого не лишили 

без привітальної листівки! 

 
 

Календар знаменних дат 

1 березня – Міжнародний день 

боротьби з наркоманією та 

наркобізнесом 

– Всесвітній день цивільної 

оборони 

2 березня – День народження 

К.Д.Ушинського (1824 – 1871) 

3 березня – Всесвітній день 

письменника 

8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок 

та міжнародний мир 

9 березня – День народження Т.Г.Шевченка 

(1814 – 1861) 

                    – Міжнародний день ді-джея (World DJ Day) 

10 березня – День землевпорядника 

18 березня – День працівників ЖЕК 

20 березня – День планетаріїв 

21 березня – Міжнародний день лялькаря 

                   – Всесвітній день поезії 

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів 

                   – День таксиста 

23 березня – Всесвітній день метеорології 

                   – Всеукраїнський день працівників культури 

25 березня – День служби безпеки України 

26 березня – День внутрішніх військ МВС України 

27 березня – Міжнародний день театру 

28 березня – Вербна неділя 

 

 

Моя улюблена буква 

У нашій школі відбувся конкурс малюнків між 

першими класами, який називався «Моя улюблена 

буква». Усі учні із задоволення взяли участь у 

конкурсі та намалювали багато красивих та 

незвичайних букв. Фантазія дітей не має границь, 

тому букви вийшли надзвичайно красиві та 

оригінальні, не схожі одна на одну! 

 

 

 



ПРОБА ПЕРА 

О чем рассказали мне снежинки 

Давным – давно, когда я был маленьким, 

случилась со мной такая история. 

Проснулся я 1 января рано утром, выглянул в 

окно, а там – зима! Летят, кружатся белые 

снежинки, будто танцуют вальс. 

Как долго я ждал снега! Как мечтал о нем! 

Даже в письме Деду Морозу попросил только об 

одном подарке – белом снежке! 

Залез я на подоконник, и выскочил во двор. 

Протянул руки и стал ловить снежинки, а они 

хохочут, улетают от меня. 

Стал я просить снежинок рассказать, где они 

были так долго, почему не прилетали к нам. А 

они мне в ответ: «Надень на ладошки варежки, 

мы присядем отдохнуть и все тебе расскажем. 

Ладошки у тебя горячие, мы боимся растаять, а 

варежки нас защитят». 

Только я надел варежки, сразу закружились 

надо мной красавицы-снежинки, и присели на 

краешек. 

Заговорили они наперебой, рассказывая о 

своих приключениях. 

- Я, говорит первая снежинка, родилась 

далеко-далеко на севере. Посмотри, как светится 

мое платьице! Оно расскажет тебе о красоте 

северного сияния. 

- А я, говорит вторая, спустилась с высоких 

гор. Мое платьице хоть и не так сверкает, зато его 

кружева самые нежные. Это подарок холодного 

горного ветра. 

- А я, перебивает ее третья, путешествовала на 

носу у оленя, и мое платье похоже на его 

красивые и ветвистые рога! 

- А я, прилетела из соснового леса, и мое 

платье не только похоже на еловые иголочки, но 

еще и пахнет хвоей. 

-А меня, говорит пятая, нарисовала сама 

Снегурочка. Я волшебная! Посмотри на меня 

хорошенько, зажмурься три раза и дома сможешь 

меня нарисовать. А если положишь свои варежки 

на батарею, то утром получишь от меня подарок. 

- Посмотри на нас! Найдешь две одинаковые? 

Присмотрелся я – и правда все снежинки 

разные. Не увидел я чтоб одна на другую похожа 

была! 

Так вот почему вы так долго к нам 

добирались? Каждая старалась, как на бал 

нарядиться, красивее платье себе подобрать! 

Засмеялись снежинки и улетели. 

Засыпал я вечером, и весь наш разговор со 

снежинками вспоминал. Буд-то тайну мне свою 

они открыли. 

А на утро посмотрел я на свои варежки, а на 

них по снежинке вышить. Вот какой подарок я 

получил! 

Лятенко Владислав 

ученик 3-Г класса 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кто здесь спрятался? 

Попробуй нарисовать того, кто спрятался в клетках. Сделать это просто. Возле каждого 

горизонтального ряда стоят цифры. Они указывают на количество и цвет клеточек, которые надо 

закрасить в этом ряду. 
 

 
Хто перший правильно виконає усі завдання вікторини отримає приз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Відповідальний за випуск 

        Організатор – Рубан О.П. 

Веселая викторина 

Авторські виставки 

У нашій школі відбулись особистісні виставки учнів. Це були роботи які вони виконували 

навчаючись у художніх школах міста. Були представлені роботи учнів 3-А класу Фреюка Олександра, 

Кошина Романа та Гурєєвої Анастасії. 

               


