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 ОДНОКЛАSSНИК 
                   Інформаційний вісник       №3                                                                          

Немовицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

                                                                                     Листопад 

Рівненський природний заповідник – 
окраса Полісся. 

Учні нашої школи відвідали Рівненський природний 
заповідник… 

                                                                            Читати далі… 
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                                                                                                             Екскурсії… 

                                      Страуси у Кузьмівці. 
―Ми мали можливість погодувати страусів хлібом просто з рук. Крім 

того побачили фазанів, які були привезені Сергієм Камінським із 

Дніпропетровська, незвичайного павича, морську свинку. Отець Сергій 

багато цікавого розповідав про цих екзотичних  мешканців‖, - розповідають 

учні п’ятих класів.  

Страус  - нелітаючий птах, що в перекладі із грецької означає  

―горобець-верблюд‖. Його зріст сягає 270 см, а важить він до 175 кг. Одне 

яйце страуса дорівнює 25 курячим. 

Жив на світі страус 
Був він слухняна дитина 

Мамі з татом допомагав, 

Сам картини малював.  

Не гуашю на листку, 

А ногою на піску. 

Малював він сам портрети 

Ще й пейзажі малював. 

          Тільки вітер все здував. 

Він маленький не здавався, 

Дужче старався. 

Дуне вітер на схід 

Суне голову в пісок, 

Голова трохи охолоне 

Жарко все таки в пустелі. 

Для душі не для продажу 

Малював свої пейзажі. 

 

Павичі – одні з найкрасивіших і великих птахів у світі, поети і казкарі 

називали їх жар-птицями у своїх творіннях. Люди звернули увагу на них 

дуже давно – в глибокій старовинні. Ще в парках римських цезарів їх 

утримували в якості декоративних птахів, а м'ясо подавали під час бенкету. 

Фазани – прикраса будь-якої присадибної ділянки завдяки великій 

кількості фантастичних фарб, безлічі незвичайних форм, симфонії голосів та 

граціозності ходьби. 

          Фазан 
Фазан знайшов казан, 
Наварив борщу  

І поніс до Щук. 

Щуки смакували, 

Фазани питали : 

―Чи нема у тебе до борщу пампушки ?‖ 

Ми тобі за неї наготуємо юшки. 

             

 Сторінку підготували :  учениці 5 – А класу 

                                          Одарчук Ілона та Колядко Діана                                                                
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                                                                      Декада безпеки життєдіяльності. 

 

На початку листопада у школі проходив тиждень безпеки 

життєдіяльності. 

Учні школи взяли активну участь у виставці малюнків на тему : ―Я 

знаю та поважаю правила дорожнього руху‖.  

13 листопада члени агітбригади "Фара" побували в гостях у вихованців 

Чудельської школи - інтернату №2. Агітбригадивці 

закликали бути обережними на дорозі та поважати 

інших учасників дорожнього руху.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 



4 

 

                                                                    Нагородження… 

                             Світ якості очима дітей. 
10 жовтня в Рівненському 

обласному академічному театрі ляльок 

відбулося нагородження переможців 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

дитячого малюнка ―Я хочу жити в 

якісному світі‖. Цей захід проходить 

щорічно з 2004 року. Він уже є 

традиційним. Участь у цьому конкурсі 

взяло 300 дітей, віком від 5 до 17 років. 
Вони відображали свої задуми на теми : 

―Ми архітектори якісного світу‖, ―Я 

пізнаю якісну продукцію‖, ―Кращий 

плакат на споживчу тематику‖. Роботи 

оцінювались за такими критеріями, як 

самостійність, актуальність та повнота 

розкриття теми, рівень володіння 

технікою виконання, творчий підхід, 

акуратність та старанність. 

Цьогоріч серед лауреатів є учні 

нашої школи. Зокрема учениця 7-А класу 

– Маркова Катерина та учень 5-Б класу 

Сафонік Давид. Нам поталанило 

побувати на цьому заході. Ми 

познайомились із 

організатором цього 

конкурсу – це 

Волошина Леся 

Миколаївна. Яка уже 

дванадцятий рік 

проводить такий 

конкурс. Перші 

призери уже роблять перші кроки у 

самостійному житті. Тож тепер від них 

залежить їхнє майбутнє.  

На святі були присутні принц 

Гаррі та принцеса Софія. Вони 

нагороджували призерів та вручали 

подарунки.  90 дітей отримали солодощі, 

розважальні ігри, книги та набори для 

творчості. Крім того на святі була 

присутня фея, яка робила магію у формі 

білого диму. Кожен мав змогу 

доторкнутися до нього.  

Проведення таких заходів є 

важливими для дітей. Вони заохочують їх 

до творчості та стимулюють вдумливо 

обирати продукти споживання й 

дбайливо ставитися до навколишнього 

середовища. 
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Рівненський природний заповідник – окраса Полісся. 

Рівненський природний заповідник - другий за 

величиною в Україні. Його площа більше 42 тисяч 

гектарів, а його територія розміщена в 4 районах 

Рівненської області - Володимирецькому, 

Сарненському, Рокитневському і 

Дубровицькому.  

Створений заповідник був в 1999 році. Складається 

з шести лісництв: Північного, Старосельського, 

Бельського, Белоозерського, Карасинського і Грабунського. Територія, що 

охороняється, суттєво розкидана. Таким чином, на північному сході заповідник межує з 

Житомирською областю, на північному заході – з Волинською, а на півночі – з 

сусідньою Білоруссю. 

Флора і фауна заповідника мають важливе наукове і 

природоохоронне значення. Унікальні ландшафти, 

болота, ліси, слабка заселеність території - все це 

допомогло зберегти первозданний рослинний і 

тваринний світ. Тут проводиться робота, спрямована 

на збереження рідкісних, зникаючих видів рослин і 

тварин, а також знайомство людини з незайманою 

часткою природи. 

На території заповідника спостерігається унікальне 

поєднання болотяних, озерних і лісових природних 

комплексів Західного Полісся. Найбільшою цінністю цього заповідника вважається 

присутність в нім боліт всіх типів Українського Полісся. Незначні площі займають 

лишайникові і зеленомошні сосняки на сухих грядах і островах серед болотяних масивів. 

Унікальні фрагменти природних ялинових лісів, комплексні угрупування верхових боліт. 

На території заповідника розташований єдиний в Україні залишок системи Пінських 

боліт – унікальне місце проживання рідкісних і зникаючих видів тварин.  

Водної рослинності майже немає, оскільки на ділянках заповідника практично відсутні 

ріки і озера. Виняток - Біле озеро, прибережна зона якого не вважається заповідною і є 

улюбленим місцем відпочинку місцевого населення. 

Серед лісів основні площі займають соснові ліси, значно поширена береза, рідше 

зустрічаються березово-соснові ліси. На території заповідника можна зустріти граб, іноді 

дуби. 

Фауна краю представлена 663 видами тварин, з них 387 безхребетних і 276 хребетних, з 

яких 210 видів знаходяться під охороною. Характерними представниками цього краю є 

такі види як черепаха болотна, лелека чорний, сірий журавель, річкова видра, лось, бобер, 

дика свиня. Характерна наявність тайгових 

видів: тетерука, рябчика, зрідка – глухаря. 

Всього ж на землях заповідника мешкають 

36 видів тварин і 28 видів рослин, занесених 

до Червоної книги України. Зустрічаються 

також види, занесені до міжнародних списків 

рідкісних і зникаючих тварин світу. 
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                                                                                                Екскурсії… 

У листопаді учні нашої школи побували у Рівненському природному 

заповіднику. На базі якого познайомились із людьми, які вивчають та 

захищають природу. Учням була проведена екскурсія , на якій екскурсовод 

коротко розповів про заснування цього заповідника та ознайомив із деякими 

експонатами тварин та рослин. Багато цікавої інформації отримали про 

метеликів та жуків. Адже для людини, яка не цікавиться природою усе 

здається простим і сірим. Ми часто бачимо тих самих метеликів та жучків. А 

насправді на Поліссі їх тисячі видів. А ще цікавішим є їхнє життя. Наприклад 

жук-олень проживає на світі лише два тижні і тоді помирає. Відкладені яйця 

зберігаються у старій корі дерева 5 років і лише тоді зявляються нові жучки. 

Багато цікавої інформації діти отримали і про метеликів. Виявляється, 

що нічних метеликів набагато більше, ніж нічних. І у денних метеликів 

забарвлення набагато яскравіше, ніж у нічних.  

Крім того учні побачили мультики на екологічну тематику.  

На прикінці заходу було підведено підсумки у вигляді бесіди та 

запитань.   
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                                                                                                     Розповідь… 
“Нещодавно я побувала у Рівненському природному заповіднику. Спочатку ми 

відвідали музей. Там я побачила фігури рідкісних тварин, таких як : пугач, тетерук, 

ящірка, гадюка. Також ми побачили екземпляри рідкісних комах : бабка, жук  олен, коник 

– стрибунець та багато інших. Після огляду музею екскурсовод нам розповіла історію 

Рівненського заповідника. Він складається з чотирьох масивів: Білоозерський, Сира 

Погоня, Сомине та Переброди. До його складу увійшли унікальні, водно-болотні масиви 

та ліси західного та центрального Полісся. Кожен з них по-своєму вражає красою та 

різноманітністю рослинного та тваринного світу. У кожному масиві дуже багато 

рідкісних видів рослин, наприклад: журавлина, росичка та інші. В межах цього 

заповідника загалом мешкає понад 1150 видів тварин. 73 види занесені до Червоної книги 

України. Серед них найбільший птах журавель сірий.  

Заповідник був створений 3 квітня 1999 року, його площа становить 42288,7 га. 

Після показу презентації, про історію заповідника, нам розказували про 

кільцювання птахів, показали, як правильно  сушити гербарій. 

На жаль , нам не вдалося побачити справжніх тварин і рослин через несприятливі 

погодні  умови. На цьому наша екскурсія закінчилась і ми повернулися додому.  

Важко описати всі свої враження. Ця подорож була просто неймовірною ! Але 

коли я приїду наступного разу, то обовязково побачу живих тварин і напишу про них”. 

                                                    Учениця 7-Б класу, Овсійчук Ірина. 
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                            ―Математичний КВК‖. 

17 листопада , серед учнів третіх класів відбулася гра ―Математичний КВК 

Мета заходу : закріплення знань, умінь і навичок з математики; розвивати 

мислення, пам'ять,вміння спілкуватись; виховувати почуття дружби,згуртованості, роботи 

в команді, інтерес до математики. 

Участь у грі брали дві команди : учні 3 – А класу команда ―Множник‖ та учні 3 – Б 

класу ―Доданок‖. Команди брали участь у різних  конкурсах, де проявляли свої 

математичні здібності. Після кожного конкурсу проводилася гра із вболівальниками, які 

своїми правильними відповідями могли принести бали своїй команді. Завдання були 

різного характеру , як на швидкість, так і на логіку. Учні проявляли свою активність на 

кожному етапі.  

В результаті перемогла дружба. Команди протягом усієї гри почергово отримували 

бали, тому в результаті отримали однакову кількість балів. 
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                           Посвята  в першокласники. 
 26 листопада у нашій школі відбулося свято ―Посвята в першокласники‖. 

Метою цього свята було перевірити готовність учнів до навчання. Свято було 

побудовано у цікавій для дітей формі, де діти мали змогу пограти, 

повеселитись та посміятись. У гості до діток завітали казкові герої, які 

принесли цікаві завдання. Наприклад дівчинка Мальвіна принесла загадочки, 

а Буратіно попросив діток допомогти йому зібрати портфелик у школу.  

 Розумний Котик розповів діткам про нашу чудову школу. А також 

познайомився із деякими дітками. Усі разом пригадали перший вересневий 

день, коли дітки переступили поріг школи. Співаючи пісні переглянули 

презентацію ―Перші дні дитини в школі‖.  

 Наприкінці свята учні отримали посвідчення школяра. 
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                                Інтелектуальна гра “О , щасливчик”. 
 19 листопада серед учнів четвертих класів проходила інтелектуальна гра 

―О , щасливчик‖. У грі брали участь три команди : команда учнів 4 – А класу 

―Барвінок‖, команда учнів 4 – Б класу ―Маки‖, команда учнів 4 – В класу 

―Фіалки‖.  

  Гра складалась із рубрик: Наша Батьківщина, Українська мова, 

Математика, Рослини, Тварини, Українська література, Секрет, ―Так‖ чи 

―Ні‖, Мистецтво. Кожна рубрика мала по 6 запитань. Після кожного десятого 

запитання – розминка, під час якої команди мали змогу принести команді 

додаткові бали.  

 В результаті отримали : 

І – місце команда ―Барвінок‖, 

ІІ – місце команда ―Маки‖, 

ІІІ – місце команда ―Фіалки‖. 
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                   20 листопада, до Дня Гідності та Свободи 

 

                               було проведено лінійку. 
 

Україна – це територія 

гідності й свободи. Такими нас 

зробила не одна, а дві революції – 

наш Майдан 2004 року, який був 

Святом Свободи, і Революція 2013 

року, Революція Гідності. Це був 

надзвичайно важкий іспит для 

України, коли українці 

продемонстрували свою 

європейськість, гідність, своє 

прагнення до свободи.  
 

"Боротьба не за щастя  вже навіть 

іде —за життя! 

Бо його забирають. 

Нас Надія веде, нас ідея веде 

За свободу для рідного краю. 
 

Указом Президента України від 

13 листопада 2014 року, з метою 

утвердження в Україні ідеалів 

свободи і демократії, збереження 

та донесення до сучасного  та 

майбутніх поколінь об’єктивної 

інформації про доленосні події в 

Україні початку ХХІ століття, а 

також віддання належної шани 

патріотизму й мужності 

громадян, які восени 2004 року та 

у листопаді 2013 року-лютому 

2014 року постали на захист 

демократичних цінностей, прав і 

свобод людини і громадянина, 

національних інтересів України 

та її європейського вибору, 

установити в Україні День 

Гідності та Свободи, який 

відзначати щорічно 21 листопада. 

 

 

Україно, моя ти єдина! 

                Київ – місто, це гідності 

дім 

                Тут зібралась твоя вся 

родина 

                І мільйонів сердець чути 

тут гучний дзвін 

                Ми – сини твої, доньки й 

онуки 

                Нас одна лиш поєднує 

ціль- 

                Жити в вільній, 

прекрасній країні, 

                Європейські закони хай 

панують у ній 

                Бо давно ми всі є 

європейці 

                І Європа в душі є у 

кожного з нас 

                Ми не хочем терпіти 

наруги 

                Хай найшвидше настане 

довгожданий цей час! 
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               27 листопада загальношкільна лінійка 
                  до Дня пам’яті жертв голодомору.      

                        «Страшні роки моєї України!» 
У нас, українців є традиція: коли 

людина помирає, запалюють свічку, щоб 

душа летіла при світлі і знайшла свій 

прихисток у потойбіччі. А, оскільки, у 

1933-му померлим ніхто не світив свічки, 

то душі їхні досі неприкаяні і не можуть 

опікуватися нами. Отже ми запалили  

Свічку Пам’яті. 

Голод – це не тільки смерть, а й духовна 

руїна, знищення здорової народної 

моралі, втрата ідеалів, занепад культури, 

рідної мови, традицій. 

 Йшли в могилу найкращі, несли 

найкоштовніше, що є в нації – гени 

розуму, здоров’я, гени досконалості 

фізичної й духовної, гени милосердя, 

справедливості, людяності й відваги, всіх 

мислимих людських чеснот і талантів. 

Обривався вічно живий ланцюжок 

поколінь: українському народові, якого 

ніколи не щадила доля, було завдано 

смертельного удару.  

 Це була безкровна війна тоталітарної 

системи проти українського народу. 

Війна – задля того, щоб підірвати коріння 

волелюбної нації, винищити цілий етнос. 

Уявляєте собі, щоб без стихії, без засухи, 

без війни – в самому центрі цивілізованої 

Європи, в Україні, яка незадовго перед 

цим була житницею континенту, було 

знищено голодом мільйони людей! 

Тільки дітей, зморених голодом - 3 млн. 

900тис.! Ось наслідки цієї війни. І це ще 

не остаточний підрахунок жертв. 

  Масове голодування селян розпочалося 

в грудні 1931 року і тривало вподовж 22 

місяців.  

У 1932 році в Україні повністю 

вичерпалися запаси хліба, голод 

підкошував цілі райони й області. 

А вже до лютого 1933 року з України 

було вивезено майже все зерно.  

Офіційні органи влади замовчували 

трагедію українського села. Згідно з 

установкою Й.Сталіна ставилися до 

голоду як до неіснуючого явища. 

 Сьогодні, коли від початку голодомору 

минуло десятки років, ми не маємо права 

забувати народне слово правди і 

довічного прокляття, послане на голови 

катам. Бо це слово здолало смерть, аби 

дійти до нас, збудити в наших серцях 

пам’ять про мільйони безвинно 

замучених предків і застерегти від 

повторення страшних помилок. 

 

Прости нас, Господи великий 

Прости ще раз, в останній раз – 

Позбав нас від такого лиха! 

Народи всі і грішних нас. 

Прости безумство наше, Боже, 

Безвір’я й гордощі прости... 

Хто в бідах наших нам поможе? 

Спасти нас можеш тільки Ти. 

Дай силу нам себе здолати, 

Себе в собі перемогти, 

Тебе благають діти й мати – 

Спасти нас можеш тільки Ти. 

Пречиста Діво, Божа Мати, 

Своїм нас сяйвом опромінь, 

Дай сил гріхи нам подолати 

На віки вічнії. Амінь! 

 Хай же пам'ять про всіх невинно 

убієнних згуртує нас, живих, дасть нам 

силу та волю, мудрість і наснагу для 

зміцнення власної держави на власній 

землі. 
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