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Зараз у нас складний період у 

країні, На жаль, знову ллється кров, 

гинуть молоді воїни—захисники Бать-

ківщини.  Завдяки їм,  небайдужим 

щирим патріотам нашої країни, ми 

можемо жити й навчатися у мирному 

місті і тільки з новин дізнаватися про 

події на Сході України. 

Урок розчулив наших одноклас-

ників, заронив у їхні душі почуття по-

дяки до воїнів –захисників. 

Під кінець уроку ми відповідали 

на запитання  бліц-турніру  

 «Знавців  козацької  термінології»:  

 1)     Кошовий – головний воєначаль-

ник, що обирався на рік. 

2)     Ляхи – поляки. 

3)     Хортиця – острів на Дніп-

рі. 

4)     Курінь – приміщення, де 

жили козаки. 

5)     Гетьман – старший, голов-

ний у козаків. 

6)     Реєстр – список, до якого 

заносилися козаки. 

7)     Гаківниця – довга рушни-

ця, яка до землі причіплялася гаком. 

8)     Козацька рада – збір усіх 

січовиків для з’ясування важливих 

питань. 

9)     Слобода – поселення, ві-

льне від податків. 

10)   Оселедець – пасмо волос-

ся на голові у козака. 

11)   Жупан – верхній одяг у 

козака. 

12)   Чигирин – столиця Геть-

манщини часів Б. Хмельницького. 

13) Чайка – легкий козацький 

човен. 

Не на всі питання ми змогли 

дати правильну відповідь, тож ми пос-

тавили перед собою завдання попра-

цювати з джерелами, щоб надалі  ма-

ти кращі знання. 

           6 грудня в класі виховну годину 

було приурочено до Дня Збройних Сил 

України.   

 Дівчатка і хлопці підготували ви-

ступи, намагалися донести до кожного 

серця важливість справи військових, 

адже, як стверджує народна мудрість,  

земля може нагодувати людину своїм 

хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, 

але захистити себе не може.  Тому це 

святий обов'язок тих, хто живе, хто кори-

стується всіма її благами і дарами. Вико-

нуючи цей почесний обов'язок, ідуть  

юнаки служити в армію, щоб берегти 

мир і спокій своєї Батьківщини, стояти 

на сторожі її інтересів. 
 Сучасна українська армія має дав-

ні корені. Першими захисниками волі, 

справедливості і кордонів української 

землі були запорозькі  козаки.  Історії 

про них часто оповиті містикою і леген-

дами. 

 Козаки дивували, та захоплювали, 

надихали митців на створення своїх ше-

деврів, берегли рідну культуру та звичаї. 

Окрім сили, зброї та неперевершеної бо-

йової майстерності їм  були притаманні  

хитрість та кмітливість.  

Ось яку  гумореску П.Глазового 

майстерно переповіла Даша Л. 

Дубова ракета 

Повернувся бравий хлопець  

З армїі додому  

Та й розказує про службу  

Дідові старому. 

Не страшний ніхто нам, діду,  

Маємо ракети 

Ті, що ціль накрити можуть  

На краю планети. 

Видають нам, коли треба,  

Карту, на которій  

Видно води океанські, 

Тобто акваторій. 

Ми наводимо ракети  

В ті місця заочно, 

Запускаєм і влучаєм  

Ідеально точно. 

Дід радіє, як дитина: 

Козацькому роду, 

Як казали предки наші, 

Нема переводу. 

  

 

  Мамина порада 
 Кірпіченко Катерина 

 

Коли сонечко весною землю приг-

рівало, 

Сина в армію служити мати прово-

джала. 

І стиснулось серце, очі засльози-

лись, 

Як на хлопців – новобранців усіх 

подивилась. 

Привикай же, сину, до життя 

в казармі 

Нехай ції роки не пройдуть 

намарно. 

         Вчись сумлінно й гідно ти 

бійцем ставати 

І поважай старших, молодий 

солдате! 

Слухай командирів – розуму на-

вчайся 

Пиши листи друзям і не зазнавайся. 

А як трапиться в житті скрутная 

хвилина 

Пам’ятай же, сину, що ти є людина. 

Щоб душі твоєї злоба не скорила, 

Підлість та підступність тебе не 

згубила, 

Обминай дороги, де чвари і сварки 

І не прикладайся ти часто до чарки, 

Щоб тверезий розум тримав в віж-

ках силу, 

А любов та дружба розправляла 

крила. 

 

 

                     Лера Корнієнко 

 

І ракету змайстрували  

Із товстого дуба.  

Затаскали в ту ракету  

Пороху сім бочок, 

Пороху сім бочок, 

Та, направивши за море, 

Й бухнули разочок.  

Уявляєш, скільки лиха  

Туркам наробили, 

Якщо тілько на цім боці  

Десятьох убили! 

Можу, синку, розказати,  

Тільки по секрету: 

Колись були й запорожці  

Зробили ракету. 

Як за море повтікали  

Турки-супостати, 

Козаки їх із гармати  

Не могли дістати. 

То взялися за сокири,  

Довго гріли чуба, 
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   Ми, українці, 

цікавий народ, 

який найбільше 

любить святкувати. 

І хоча більшість із 

нас відносить себе 

до слов 'ян, але це 

не заважає відзна-

чати свята за будь-

яким календарем, в 

тому числі і ки-

тайським. І хоча за 

китайським кален-

дарем  новий рік  

приходить пізніше, 

ми, збираючись 

зустрічати це свято, обов’язково 

прочитаємо, як же радить нам го-

роскоп  його зустріти.  

   Отже  в 2020 у нас буде новий 

покровитель року — Білий  Щур. 

Цей маленький гризун відкриє но-

вий 12-річний цикл. Щур — мудра 

і хитра істота, і, згідно з легендою, 

саме їй Будда доручив  привести 

на небеса  найнезвичайніших тва-

рин.    

   Тож готуючись до зустрічі Ново-

го року в класі, ми теж звернулися 

до китайського календаря і побу-

дували програму, тісно пов’язану з 

цією тваринкою.  Перш за все ми 

дізналися, що це досить цікава 

тварина. Ось деякі відомості про 

неї.  

 Чи знаєте ви, що ці 

тварини з’явилися 600 

тис. років тому в Азії. В 

Європу вони потрапили 

під час хрестових по-

ходів. Зараз на бороть-

бу з ними щорічно вит-

рачається в 4 рази біль-

ше, ніж спричинена 

пацюками шкода.  

 Чи знаєте ви, скільки 

щурят може вивести 

одна пара щурів за рік? 

Близько  2000.   

 Чи знаєте ви,  чому в 

лабораторіях в основно-

му досліди проводять 

на білих мишах? Геном 

миші співпадає з люд-

ським приблизно на 

80%, що дозволяє мак-

симально достовірно 

робити висновки про 

проведені дослідження.  

  Чи знаєте ви,   що 

щурі  - єдині істоти, що 

вижили  після вибуху 

водневої бомби в Тихо-

му океані. 

  Чи знаєте ви, чому 

миші і щурі постійно 

щось гризуть, адже для 

їхнього організму не 

потрібно багато їжі? 

Причина в тому, що 

таким чином гризуни 

вирішують проблеми з  

зубами, постійно їх підточуючи. 

За рік зуби миші виростають до 

13 см, і такий їхній ріст стано-

вить проблему для мишиного 

існування.  

  Чи знаєте ви, що щурів підоз-

рюють у знищенні динозаврів. 

Ці гризуни є великими любите-

лями яєць. Вчені припустили, що 

такі гастрономічні уподобання в 

результаті привели спочатку до 

зниження народжуваності, а по-

тім і до повного зникнення древ-

ніх рептилій. Навіть в наші дні 

щур не зупиняється на досягну-

тому, звільняючи собі місце під 

сонцем. В Ірландії зникли вже 

все болотні жаби, а з’їли їх  

 

  Було багато різноманітних кон-

курсів, але найбільше сміху 

викликав «Конкурс на кращого 

сніговика», його потрібно було 

створити за допомогою підруч-

них засобів і туалетного паперу. 

Обидві команди одразу знайшли 

свох “манекенів”: “Криски” ви 

брали Колю Є., а “Чехови” - Світ-

лану К. 

   Коля, як бачите, був 

завеликим 

«сніговиком», і паперу 

для нього було замало, 

та й сама робота вико-

навців не відрізнялася 

охайністю, тому пере-

могла  в цьому кон-

курсі команда 

«Чехови». 

саме ці сірі гри-

зуни. 

   Отже, святко-

вий вечір в класі 

ми розпочали з 

того, що приві-

тали всіх з Но-

вим роком і за-

пропонували ро-

зділитися на дві 

команди, 

вибрати  

капітана, 

придума-

ти назву 

команди. 

Таким чином утворилися 

команди: 

“Чехови” (капітан Даша 

Л.) і “Криски”   (капітан 

Сабріна Г.) Спочатку ко-

манди змагалися, розгаду-

ючи питання вікторини, 

потім кросворду.  

 А потім був конкурс 

“Кротове малювання”. В 

основу конкурсу була по-

кладена історія казки 

“Дюймовочка”,тільки де-

що змінена. Всі ми пам'я-

таємо, що саме  

Миша порадила Кротові 

одружитися з Дюймовоч-

кою, хоча сама була таєм-

но закохана в нього. Про-

сто вона так його кохала, 

що бажала зробити його 

щасливим, незважаючи на 

своє нещастя.  

Але після того, як Дюй-

мовочка втекла,    Миша 

зрозуміла, що краще 

самій влаштувати своє 

щастя з Кротом. В той же 

час Кріт теж  думав про 

Мишу. Так-так, Кріт теж 

був закоханий в свою 

сусідку, тільки не нава-

жувався про це їй сказати, 

адже він був сліпий і, мо-

же, навіть негарний. Тож 

в своїй уяві він малював 

свою кохану.   

   Отже,  перед командами 

постало завдання намалю-

вати Мишу-наречену. Ось 

як вони справилися з ним.  
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   Отже, з досить чима-

лим відривом: 29:36 пе-

ремогла команда 

«Чехови». Але неважли-

во, хто переміг, а хто 

програв, важливо те, що 

настрій було створено 

чудовий.  А закінчилося 

свято смачним  приго-

щанням, яке влаштувала 

нам Зіпайлова М.С., за 

це їй велике спасибі. 

 Даша Литовченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонуємо вам деякі питання, 

які  ставилися нашим учас-

никам. 

1. Найбільш незграбна ми-

ша з народних казок. 

2. Як звали пацюка бабці 

Шапокляк із мультфільму 

“Чебурашка”? 

3. Згідно з прислів'ям, саме 

вона народила мишу. Хто 

вона? 

4. Назвіть місце проживання 

корабельних щурів. 

5. Що знаходиться під 

“мишкою” 

6. Як називається нескінчен-

на, приречена на провал, 

безглузда гонитва, або 

рутинний стиль життя? 

7. Назвіть зоологічний ета-

лон бідності. 

8. Кого називають канцелярсь-

кими пацюками? 

 

 

9. Як називають абсолютно без-

глузду роботу? 

10. Спайдермен—це людина-

павук, а хто такий Бетмен? 

11. За допомогою якого музично-

го інструменту було організовано  

геноцид пацюків в казці Сельми 

Лагерлеф “Подорож Нільса з  

 дикими гусами”. 

12. Як називає О. 

Толстой житло Папи 

Карла, де проживав 

Пацюк Шушера? 

13. Хто вийде з 

найжирнішого пацю-

ка після дотику до 

нього чарівної палич-

ки феї, яка допомага-

ла Попелюшці зібра-

тися на бал? 

14. Яке дієслово 

вжив би Господар 

року як синонім до 

слів “розізлитися”, 

“розсердитися”, 

“Розгніватися”?  

15. Якого пацюка 

зображено на най-

меншій австралійській моне-

ті? 

  Тож бажаємо успіхів у відгадуван-

ні! 
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Щурів — ворд. У рік Пацюка, отже, 

кросворд буде називатися Щурів-ворд. Пограємо? 
 

1 – В нірці таїться, кішки боїться. 

2 – Мишачий синонім пересічності, бездарності. 

3 – Звук мишачої мови. 

4 – Об’єкт мишачого обдурювання. 

5 – Астрологічне житло для тварин. 

6 – Кнопкова подруга мишки. 

7 – Щур, яка бігає по кутах і ділить їх навпіл. 

8 – Засіб пересування, звідки тікають щурі. 

9 – найстрашніший звір, на думку мишей. 

10 – Горбоносий і голохвостий представник сімей-

ства мишачих. 

11 – Квартира в астрологічному будинку тварин. 

12 – Найчисленнішиий загін ссавців. 

Бумеранг 
Підкладать любив Микола 

Учням різні штучки, 

Для цього й носив у школу 

Гострі кнопки й ручки. 

Тільки встане хтось з-за парти, 

Щоб відповідати, 

Він встигав на теплий стільчик 

"Бомби" підкладати. 

І комусь терпець ввірвався, 

То й провчив зухвальця,– 

На стілець поставив спритно 

Цвяха на півпальця. 

А тепер "бомблять" те місце 

(В день по три уколи), 

Під яке любив підкласти 

Кнопочки Микола.  

 

Фантазери 
Коля в бік одклав підручник 

З німецької мови 

І знеможено звернувся 

До братика Вови: 

– Тут язик зламатись може 

Й мозок перегріться! 

Чи не краще всиновити 

Місячного Фріца? 

Німчик став би підростати 

Й по-німецьки бекать, 

Отоді і я від нього 

Научився б "шпрехать"! 

А малеча простодушно 

Добавляє Колі: 

– Ми б його за шоколадку 

Всім давали в школі!  

В.Євтушенко  

******************************* 

На Новий рік кожна дитина на 80% 

складається з цукерок та на 20% – з 

“Олів’є”. 

******************************* 

Любий Дід Мороз, не клади мені 

подарунок під ялинку, будь ласка. 

Заганяй його відразу у гараж.  

******************************* 

Сезон "Не чіпай, це на Новий рік!" 

оголошується відкритим!  

******************************* 

Найкращий натюрморт, який я ба-

чив у своєму житті - це вид на відк-

ритий передноворічний холодиль-

ник.  

******************************* 

Десять днів новорічних свят - це та-

кий час, який можна провести як 

хочеш: або без 

всякої користі, 

або з великою 

шкодою.  

*************** 

Новорічне свято у 

школі. Воєнрук 

нарядився Дідом 

Морозом. 

- Добридень, діти! 

Діти (у різнобій): 

- Добрий день, 

Дідусю Морозе! 

- Так, нечітко, ще 

раз!  

*************** 

Найкоротший 

день у році - 1 січ-

ня. Прокидаєшся - 

за вікном вже тем-

но ..  

 

************** 

**************************** 

Вона: 

- Ким будеш одягатися на новий 

рік? 

Він: 

- Шреком. 

- Маску купив? 

- Поки що ні, а ти ким будеш? 

- Красунею !!! 

- Маску купила?  

*************************** 

У школі діти пишуть твір на те-

му: "Що б я попросив у Діда Мо-

роза на Новий рік?" 

Петрик: 

- Дорогий Дідусю Морозе! Зроби 

так, щоб нас не змушували писа-

ти ці бісові твори!  

Заходить свято новорічне на 

поріг. 

Хай щастя вистачить на ці-

лий рік, 

Хай успіх посміхається що-

денно, 

І настрій буде зовсім не бу-

денний. 

 

Нехай радіє серце повсякчас, 

Міцним здоров’я буде хай у 

вас. 

Хай сніг собою вкриє всі три-

воги, 

І легко стелиться життя доро-

га! 


