
    
 

Шкільна газета учнівської творчості  

Перерва+…
 

Газета для учнів 1-11 класів 

та їхніх батьків 

№ 34               29.02.2020

Виходить 

щомісяця

 

 

Добровінський Назар 02.03.12 – 2 клас 

Домашенко Костя 15.03.12 –2 клас 

Добровінський Артем 17.03.10 – 4 клас 

Савчук Назар 21.03.10 – 4 клас 

Кукуруза Андрій 05.03.07 – 6 клас 

Фатич Аліна 31.03.08 – 6 клас 

Сущук Назар14.03.09 – 5 клас 

Гончаров Ілля 01.03.07  – 7 клас 

Нетреба Вадим 25.03.07 –7 клас 

Оскірко Едуард 30.03.05  – 8 клас 

Іванчук Владислав 17.03.04 – 10 клас 
 

 

 

 

№ Прізвище І.Б. Дата народження Посада  

1 Дмитерчук Наталія Володимирівна 16.03.1988 Вчитель  
 

 

У цьому номері: 
1. Тиждень книги 
2. День закоханих 

3. Мовознавча гра «PUZZLE» 
4. Гумореска 

5. Міжнародний день рідної 
мови 

6. Свята у березні 2020 
7. Весняні вітання  

8. Загадки і прислів’я  
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Тиждень книги проходив з 10.02 по 14.02. 2020 року під девізом «Книга 
– міст знань». Проведені такі заходи: лінійка «Твій друг - книга», гар 

веселих і кмітливих «Казковий КВК», бібліотечні уроки «Дивовижні 

факти про книжки», гра подорож «Дзвенить струмочком рідна мова». 
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14 лютого у актовій залі школи відбувся виховний захід «День святого 

Валентина». Учні брали участь у конкурсах, вікторинах, пролунали 
співочі та танцювальні номери учнівського і вчительського колективів. 
Весело та яскраво лунали привітання, традиції святкування дня св.. 

Валентина у різноманітних презентаціях і забавах. 
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18 лютого відбулася Всеукраїнська мовознавча гра з англійської мови 

«Пазл». Участь прийняло 16 учнів з 3 по 11 класи. Бажаємо успіхів!!! 

 

 
 

– Дай щоденник, доню. – 

батько Галю просить. 

Чом оцінки в тебе 

невисокі досить? 

– Так і має бути, – 

каже доня вредна. – 

Сам же бачиш, тату, – 

школа ж бо середня. 
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21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 

Головною метою відзначення цього свята є зміцнення державотворчої 
функції української мови. «Бережімо наш скарб – рідну мову!» під таким 

гаслом в нашій школі проведено тиждень до Міжнародного дня рідної 

мови. Протягом тижня проводились тематичні уроки, виховні години, на 

яких учні поглиблювали свої знання про мову. 

Про мову, як духовний скарб нації, про те, що вона живе в наших 

серцях,йшла мова під час таких заходів: 

 написання диктанту єдності українською мовою «Без мови немає 
народу».(учні 11 класу, класний керівник Молодецька М.О.) 

 Виготовлення леп буку «О мово! Душа голосна України»».(учні 8 
класу, учитель української мови та літератури Молодецька М.О.) 

 Виставка книг у бібліотеці «Рідна мова калинова» (бібліотекар 

Повторейко М.В.) 
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Свята в березні 2020: 

 1 березня  Всесвітній день цивільної оборони 

 2 березня  Початок великого поста 

 3 березня  Всесвітній день письменника 

 8 березня  Міжнародний жіночий день 

 9 березня  Міжнародний день ді-джея 

 14 березня  День землевпорядника 

 14 березня  День захисту прав споживачів 

 15 березня  Всесвітнiй день захисту прав споживачів, 
 День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення 

 18 березня  День працівника податкової тa митної служби 
України 

 21 березня - 27 березня  Тиждень солідарності з народами, 
щo борються проти расизму тa расової дискримінації 

 21 березня  Всесвітній день поезії, Міжнародний день 
боротьби зa ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день 
лялькаря 

 22 березня  Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста 

 23 березня  Всесвітній метеорологічний день 

 24 березня  Всеукраїнський день боротьби iз 
захворюваністю туберкульозом 

 24 березня  Всесвітній день боротьби пpоти туберкульозу 

 25 березня  Міжнародний день пам'ятi жертв рабства тa 
трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України 

 26 березня  День Внутрішніх військ МВС 

 27 березня  Міжнародний день театру 
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Матусю єдина, матусю рідненька, 
Щоб ти не хилилась в журбі. 
І в осінь, і взимку, весною і влітку, 
щастя й здоров'я тобі. 
Уклін тобі, мила матусю, лебідко, 
За щирість, за ніжність, 
За ласку й тепло. 
Хай сонце сміється, 
хай все удається тобі! 

***************************************************** 
Мамо рідна! Разом з татом ми 
Вітаємо зі святом! 
Нехай життя буде багатим: 
На здоров'я і на силу, 
І на доленьку щасливу! 
На яскраві довгі роки 
Без турбот і без мороки. 
На прибутки і достаток – 
На фінансовий порядок! 
На підтримку і повагу, 
На рішучість і відвагу, 
На тепло і розуміння, 
На удачу і везіння. 
На шикарний стиль та моду, 
Елегантність і на вроду! 
На круїзи при погоді, 
Відпочинки на природі. 
На розумне, добре, вічне, 
На строкате й різнобічне, 
Словом – на усе прекрасне, 
На постійне й своєчасне! 
Зичим успіхів, визнання 
І великого КОХАННЯ! 

****************************************************** 
Теплий промінь березневий 
Розбудив дзвінку весну. 
Ароматом квітів перших 
День святковий огорнув. 
Він вітання наші щирі 
Передасть всім дамам милим, 
Щоб жили в добрі і мирі 
Щоб здійснились їхні мрії, 
Щоб коханими були, 
Щоб у радості цвіли. 

 

 

 

Зі святом весни вітаємо, 
Щастя й успіхів бажаємо, 
Вдачі, здоров'я, тепла, 
Нехай всі незгоди згорають до тла, 
Щоб тільки добро у житті велося, 
Хай збудеться все, 
Що ще не збулося! 

********************************************************************************************** 
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Не боюся грози ні грама, 

Коли зі мною поруч... (мама) 

                    

Немає в квартирі бруду, непотребу, 

Прибрала все чисто... (мама) 

                    

Борщ в тарілці самий смачний, 

Так готує тільки... (мама) 

                    

Перед сном, надівши піжаму, 

Почитати ми просимо... (маму) 
ПРИСЛІВ'Я І АФОРИЗМИ ПРО МАМУ 

  

♥ Одна у людини рідна мати, одна у нього і Батьківщина. 

  

♥ Птах рада весни, а дитина матері. 

  

♥ Рідніше матері родні немає. 

  

♥ Рідну матір ніким не заміниш. 

  

♥ Немає миліше дружка, ніж рідна матінка. 

 

♥ При сонечку тепло, при матінці добро. 

  

♥ Рідних багато, а мати рідніше. 

  

♥ Ближче матері одного немає. 

 

♥ Материнська ласка кінця не має. 

 

♥ В материнському серці про всіх дітей ласки вистачить. 

 

♥ Всякої матері своє дитя мило. 

  

♥ Мати всякому справі голова. 

 

♥ Куди мати, туди і дитя. 

 

♥ Серце матері отходчиво. 

 

♥ Рідна мати і високо замахується, так не боляче б'є. 

  

♥ Без матінки рідної та квіти " не цвітуть. 

 

♥ Матінка рідненька - незгасима свічка. 
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