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«Муха-Цокотуха» 

В нашій школі відбулась прем’єра казки 

«Муха-Цокотуха». Акторами були учні 3-х 

класів, які на відмінно впорались із завданням 

та змогли передати усі емоції, які переживали 

їх казкові герої! А поставила цю казку наша 

вчителька музичного та театрального 

мистецтва – Тарасенко Світлана Віталіївна. 

Ми дуже вдячні усім учасникам за те що 

дали нам можливість хоча б не надовго 

опинитись у казці! Та бажаємо успіхів та 

перемог у майбутньому! 

….

 
 

..  

 

Календар знаменних дат 

1 квітня – День сміху.  

              – Міжнародний день 

птахів; 

2 квітня – Міжнародний день 

дитячої книжки; 

6 квітня – День геолога;  

7 квітня – Благовіщеня пресвятої 

Богородиці; 

                – Всесвітній день 

здоров’я; 

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики; 

                – День працівників ракетно-космічної галузі 

України; 

13 квітня – Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя; 

                – Всесвітній день рок-н-ролу; 

15 квітня – День екологічних знань; 

18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць. 

День пам’яток історії та культури України; 

19 квітня – День довкілля; 

20 квітня – Світле Христове Воскресіння. Великдень. Пасха 

Господня; 

22 квітня – Всесвітній день Землі; 

23 квітня – Всесвітній день книг і авторського права. 

Всеукраїнський день психолога; 

24 квітня – Міжнародний день секретаря; 

                – Міжнародний день солідарності молоді; 

26 квітня – День Чорнобильської трагедії; 

27 квітня – Всесвітній день споріднених міст; 

28 квітня – Всесвітній день охорони праці; 

29 квітня – Міжнародний день танцю; 

20 квітня – Міжнародний день джазу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

А была ли… птичка? 

А знаете ли вы, что птичка, которая 

должна вылететь из фотоаппарата во 

время съемки, действительно 

существовала?  

В начале  XX  века, когда 

фотоаппараты, фотографы и фотоателье 

уже стали широко распространены, а в 

доме стало модным иметь фотографии, 

сам процесс получения карточки был 

далек от совершенства. Во время съемки 

надо было на некоторое время замереть, 

иначе фотография не получалась. Если 

взрослые послушно принимали нужную 

позу на несколько секунд, то детям 

неподвижность давалась во все времена 

гораздо труднее. Особенно, если фото 

групповое. 

Так вот, в  20-х годах прошлого века 

находчивые фотографы привлекали 

внимание детей латунной птичкой, 

поставленной около объектива. 

Интересный факт: мало того, что 

игрушка была блестящая, она еще и 

издавала свист, схожий с пением 

настоящих птиц. Так что найдите старую 

карточку того времени и вглядитесь: вы 

смотрите на прадедушку в коротких 

штанишках, а он-то – на птичку! 

 

Часть 1 (авторы – учителя) 

– Закрой рот и говори про фотосинтез! 

– Иванов! У тебя почему на уроке рот не закрывается?!  

Прямо Щелкунчик какой-то! Что ты там стрекочешь? 

– Звонок был? Испаряйтесь! 

– Наступил ледниковый период. Но это случилось не  

потому, что динозавры за газ не платили! 

– Записывайте:  

Hyppopotomonstrosesquippedaliophobia – 

патологическая боязнь произнесения длинных слов. 

– Не по своему самочувствию, но болел.  

– Самое известное легкоплавкое существо – свинец. 

– Прежде чем спросить глупость, нужно еѐ сначала 

подумать, а потом  

спросить! 

– То, что на доске, должно автоматически списываться в 

тетрадь, даже  

если на доске ничего нет! 

 
Часть 2 (авторы – ученики) 

– Воздвиг я памятник нерукотворный, к нему не зарастѐт 

народная трава… 

– Пушкин верит в светлое будущее России и понимает, 

что юность прошла, пора бы как-то уже проявить себя… 

– И тот факт, что Иван Бездомный купался в Москва-

реке, говорит о том, что в этой реке была хорошая 

экология. 

– Маяковский спал, подложив под голову колено. 

– Ленский жил не до конца, он умер на дуэли. 

– Катерина сиганула в холодную воду. 

– Пятнадцать лет готовился этот памятник выйти в свет. 

– Отец Чацкого умер в детстве. 

– И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка! 

- Старый князь Болконский не хотел свадьбы своего сына 

и дал ему год условно. 

– Базаров любил насекомых и делал им прививки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Березня 

У цьому місяці наша школа відзначала свято 8 Березня. 

Учні  залюбки привітали усіх жінок, які працюють у школі та 

побажали їм багато здоров’я, щастя та кохання. А крім того, 

наші першокласники не залишились осторонь і теж приймали 

участь у святі. Хлопці приготували привітання для дівчат у 

віршах, а дівчата у свою чергу зробили усе можливе, для того, 

щоб перемогти у змаганнях! На святі було дуже весело, 

команди були дружні. Та ніби сама доля хотіла їх привітати… 

які б не були конкурси, хто б не перемагав, в кінці, 

підраховуючи бали, виявилась їх однакова кількість! 

        

…..

 

 

 

 

Ми раді ще раз привітати всіх 

жінок з цим чудовим святом! 



 
 

Посмотрите внимательно на картинки и разгадайте кроссворд. Подумайте в каком направлении 

будет писаться каждое слово. 
 

 
Хто перший правильно виконає усі завдання вікторини отримає приз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Відповідальний за випуск 

        Організатор – Рубан О.П. 

Веселая викторина 

На канікулах … 

З 24 по 30 березня у нашій школі були 

канікули. Але учні не можуть спокійно 

відпочивати, знаючи, що їх улюблена 

школа самотня. Тому вони вирішили 

прийти її провідати, а заразом і трохи 

пограти! 

          

  


