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 ОДНОКЛАSSНИК 
                   Інформаційний вісник       №2                                                                          

Немовицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

                                                                                      Жовтень 
 

Свято у 4-их класах 

 13 жовтня , на передодні Дня 
Захисника Вітчизни, у четвертих 

класах відбулося свято “Козацькому 
роду – нема переводу”.  

                                                                   Читати далі… 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

Свято врожаю 

Щорічно в нашій школі 

проводиться виставка 

дитячих поробок з овочів. 
                                     Читати далі…. 
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               Святкова програма до Дня працівників освіти.  

                       День учнівського самоврядування. 
Поміж багатьох свят у 

календарі є день, коли настрій усієї 

країни особливо піднесений і 

радісний. У перший тиждень 

жовтня країна урочисто відзначає 

День працівників освіти, день коли 

навчальні заклади майорять 

осінніми квітами і розквітають 

посмішками вихованців та 

педагогів. 

Відбулося таке  свято і в 

Немовицькій загальноосвітній 

школі І –ІІІ ступенів. В актовому 

залі зібрався весь педагогічний 

колектив, де учні проводили 

учнівське самоврядування. Вчителі 

побували на уроках математики, 

основи здоров’я та української 

мови.  

Далі проходив святковий 

концерт. Учні підготували чудові 

концертні номери й привітання. На 

розсуд глядача були представлені 

веселі сценки з учнівського життя. 

Учні порівнювали навчання учнів 

11 класів та учнів 7 класів. Була 

представлена презентація, у якій 

учні вітають вчителів зі святом. 

Кожен вчитель отримав не 

лише слова вдячності, але і 

невеличкі сувеніри .  
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                    Спортивні змагання ―Козацькі забави‖. 

За шляхами, за дорогами,  

За Дніпровськими порогами,  

За лісами за високими  

Наші прадіди жили. 

 

Мали Січ козацьку спільну, 

 Цінували волю вільну, 

 І країну свою рідну,  

Як зіницю берегли. 

Кожного року на передодні 14 
жовтня у школі проходять спортивні 
змагання “Козацькі забави”. Мета 
таких заходів полягає в тому, аби 
розширити й уточнити відомості 
дітей про період козаччини і дати 
уявлення про умови життя козаків, 
їхні риси характеру. Формувати 
патріотичну свідомість, вчити 
зразкам служіння Батьківщині, 
народові. Виховувати шанобливе 
ставлення до героїки наших предків, 
запорізьких козаків і спонукати до 
наслідування їх кращих рис: 
добродушності, безкорисливості, 
товариськості, взаємопідтримки. 

Запорозька Січ! Мабуть немає 
жодної людини в нашій 
багатостраждальній Україні, яка не 
знала б про славетну Запо¬розьку 

Січ, про козаків, про їх¬ні героїчні 
подвиги, походи. Про це написано 
багато ду, пісень, віршів. 

Понад 500 років тому в українських 
степах за Дніпровськими порогами 
оселилися перші козаки. Близько 
трьох століть вони захищали 
Україну від турків, татар та інших 
ворогів. Відвага й хоробрість козаків 
були відомі по всі Європі. Чимало 
славних синів українського народу 
навіки ввійшли в історію. Перші 
згадки про козаків датовані 1489 
роком. Відшуміло козацтво, 
відійшли в історію його славні 
походи, видатні бої. Але підростає 
нове покоління. Які кожного року 
підтверджують, що вони є гідними 
нащадками козацького роду. Під час 
змагань хлопці показали свою 
мужність,сміливість, відвагу.  
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                                                                                                                          Виховний захід у четвертих класах. 

              “Козацькому роду – нема переводу”. 

13 жовтня , на передодні Дня Захисника Вітчизни, у четвертих класах відбулося 

свято ―Козацькому роду – нема переводу‖. На початку свята Любов Павлівна розповіла 

учням про козаків, про їхні традиції . їхню відважність та мужність. Учні співали козацькі 

та патріотичні пісні, розказували прислів’я про здоров’я. Перше завдання  було домашнім, 

команди повинні були знайти цікаву інформацію про козаків. У кожної команди було 

різне завдання. Далі відбувалися змагання між командами. Учні не лише змагались на 

силу, швидкість та витривалість, а й мали можливість скуштувати навіть справжнього 

козацького Кулішу. На свято був запрошений гість, учасник АТО – Кардаш Валерій. 

Діти були дуже задоволені. Деякі конкурси були легші для одної команди, а деякі 

для іншої. Тому і в результаті перемогла дружба команд. Всі стали переможцями, адже 

кожен учасник проявив відвагу сміливість та наполегливість.  
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    День захисника Вітчизни. 
Згідно з указом Президента 

України Петра Порошенка від 14 жовтня 

2014 року і з метою вшанування 

мужності та героїзму захисників 

незалежності й територіальної цілісності 

України, 14 жовтня – Україна відзначає 

День захисника Вітчизни. 

    Україна – це мати, яку не обирають. 

Україна – це доля, яка випадає раз на 

віку. 

Україна – це пісня, яка вічна на цій землі. 

Сьогодні діти нашої матері – 

України, наші бійці в зоні АТО сумлінно 

виконують свій синівський обов’язок. 

Вони – теперішній голос нашого 

сумління, наша гідність. Вони своїм 

прикладом показують силу та 

незламність українського духу. 

Ми з вами живемо в Україні, тому 

повинні знати й шанувати історію, 

традиції та культуру нашої держави.  

Ми можемо пишатися тим, що 

Україна ніколи не поневолювала інші 

народи, а вміло захищала себе від 

ворогів. Був час, коли всю нашу землю 

загарбали й поділили між собою сусідні 

держави. Нестерпно було жити 

українському народу в неволі. І почав він 

утікати в пониззя Дніпра, за пороги, де 

були дикі степи. Втікачі називали себе 

козаками, тобто вільними людьми. На 

островах, що лежали посеред бистрої 

Дніпрової води, вони заснували 

Запорозьку Січ. 

Запорізька Січ! Козацтво – 

легендарне минуле українського народу, 

його святиня. Синонім свободи, людської 

та національної гідності і талановитості. 

14 жовтня – це День українського 

козацтва.  

Ще одна знаменна подія 

стосується 14 жовтня. 14 жовтня 1942 

року за рішенням політичного проводу 

ОУН для захисту мирного населення 

України від знущань німецької 

окупаційної влади було створено 

Українську Повстанську Армію. 

УПА це широкомасштабний 

партизанський рух опору, який був дуже 

добре організованим, мобільним, 

скоординованим і являв  партизанську 

армію відмінну від усіх інших, що діяли в 

Другу Світову Війну.  

Самовіддана боротьба воїнів УПА 

надовго залишилася в пам'яті народу і 

сприяла остаточному розвалу соціалізму, 

краху комуністичних і соціалістичних 

ідей в світі. 

Своєю історією Україна доводить, 

що вона гідна бути великою незалежною 

державою.І в цей нелегкий час, коли 

точаться бої на сході ми маємо бути 

справжніми патріотами, відстоювати 

єдність, суверенітет і незалежність 

України.  

Учнями школи були написані 

листи та вірші солдатам. Ось деякі з них : 

 

Коли закінчиться війна 

Коли закінчиться війна ? 

Не знаєш ти, не знаю я. 

Ці вистріли гармат, 

Під вікнами будинків, 

Напевно не скінчаться 

Ти думаєш собі. 

Та вір і знай, 

Що наші воїни, 

Ще в змозі подолати 

Нам тільки треба 

Чекати. 

                                       Юсковець Ольга 

                                      учениця 7-В класу 

  

Ти пройшов ту війну 

Ти пройшов ту війну, 

І сонце тобі червоним світило, 

Ти пройшов ту війну, 

І місяць тобі мертвим білило. 

 

Ти втрачав… 

Товаришів, просто знайомі. 

Рідня їхня плакала, 

А ти просто мовчав. 

 

Тепер онуки сідають тобі на коліна, 

Щебечуть про сонце, про місяць. 

Що лице мертвим білило, 

А ти мовчиш і згадуєш тих, 

Кому сонце червоним світило. 

                                            Колядко Ольга 

                                        учениця 7-Б класу 
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Фестиваль патріотичної пісні. 

Сьогодні весь світ починає 

усвідомлювати, що у нашій країні, у 

центрі Європи, йде війна і що ми , 

українці боремося за цілісність і 

незалежність своєї рідної землі. Ми теж 

починаємо усвідомлювати, що ми 

великий славний народ, у якого є своя 

вистраждана історія, рідна материнська 

мова, чарівна милозвучна пісня, спільна 

молитва…Наше все, спільне, набуте 

віками, що єднає нас, допомагає зростати 

нашій вірі, переконує в тому, що взавтра 

все буде добре. 

                                      Пісня  - це душа. 
З усіх потреб потреба. 

Лиш пісня в серці ширить межі неба. 
На крилах сонце сяйво їй лиша. 

Чим глибша пісня, тим ясніш душа. 
 

У глибині душі кожного українця 

живе козак, який нічого не боїться і за 

рідну землю без роздумів віддасть своє 

життя. Свою боротьбу за незалежність 

українці вели протягом багатьох віків, 

тому особливу увагу надавали 

патріотичному настрою. А пісня була 

засобом для підтримання бойового духу. 

Пісня розповідала про різні історичні 

події, в походах і під час бойових дій. 

Неможливо перелічити всі художні 

якості української пісні, бо вона 

невичерпна. Це мистецтво глибоко 

народне, з нього безпосередньо 

промовляє до нас своєрідна чиста душа 

народу. 

Щорічно 14 жовтня ми 

відзначаємо День Українського козацтва. 

Тому 13 жовтня у школі відбувся  

фестиваль козацьких та патріотичних 

пісень. 

Фестиваль розпочала учениця 5-А 

класу Галяк Анна з піснею “Розкажи про 

Україну”.Пискалова Єлізавета виконала 

пісню” Їхав козак на 

війноньку”.Виступали наступні солісти : 

Ковальчук Катерина з піснею “Дай , 

Боже , сили нашим солдатам”, Бебін 

Максим з піснею” Їхали козаки”,Колядко 

Діана з піснею “Посеред Європи”. Крім 

солістів були колективи : учні 5- А класу 

з піснею “Це моя земля”, 5- Б клас 

виконали пісню  “Соколи”, 6-А клас з 

піснею” Їхав козак за Дунай”,колектив 

учнів 6 – Ь класу виконали пісню “Ой з 

нашого роду не черпайте воду та 

колектив учнів 7 – В класу із піснею 

“Їхав, їхав козак містом”. Колективи 

старших класів виконали наступні 

пісні:”Україна – це ми”, та “Ой у лузі 

червона калина”. 

Ми об’єднуємо свої зусилля для 

того, щоб зробити все можливе. аби 

кожен повірив у себе, віднайшов у собі 

сили для нових досягнень, нових 

перемог. 
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Фотовиставка домашніх 
улюбленців “Чотири лапи, 

хвіст”.   

Протягом місяця жовтень у 
школі проходила фотовиставка 

домашніх улюбленців. Учні 1-
11 класів активно взяли участь 
у цій виставці. Учні початкових 

класів малювали малюнки, а 
учні 5-11 класів робили цікаві 

фотографії. Домашніми 
улюбленцями діти вважають не 

лише кота і собачку, а й 
кізоньку, акваріумних рибок, 

хомячків, зайчиків, корівок та 
різні інші. 

 

Посміхнись…. 

 

Чи відомо вам, що собака друг 

людині? А що з цього приводу 

думають собаки? 

 

Коротке інтерв’ю 
 

Що собака друг людині,  

зрозуміло і дитині. 

На знання закону цього 

інтерв’ю берем в бульдога: 

— Вам це твердження знайоме? 

Вчили в школі? Чули вдома? 

— Гадки жодної не маю. 

Про закон не чув, не знаю. 

Як навчала вдома мама, — 

я ганявся за котами, 

а у студіях собачих, 

дисципліни вчу кусачі. 

 

Більше запитань не маєм, 

ноги в руки — утікаєм. 
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             Результати гри “Головоломки для розумних та кмітливих”. 

Протягом жовтня учні початкових 

класів розв’язували головоломки . Свою 

кмітливість проявили 12 дітей.  

За результатами : 

І місце  –  Албутов Максим, учень 4 - В 

класу, із 19 головоломок – 14 правильних. 

ІІ місце – Кір’ях Роман, учень 4 – В класу, із 19 

– 13 правильних. 

ІІІ місце – Гроц Ольга, учениця 3 – А класу, із 

18 – 11 правильних. 

ІІІ місце – Малаш Богдана, учениця 4- -Б класу, 

із 18 – 11 правильних.  

 

 

                        Підведення підсумків опитування. 

Протягом місяця рада екології та спорту провела опитування серед учнів 5-11 

класів про те, який вид спорту є найпопулярнішим у нашій школі. Результати 

показали, що більшість учнів віддають перевагу волейболу. 

 

Класи Футбол Волейбол 

5 - ті 4% 6% 

6 - ті 3% 9% 

7 - мі 6% 10% 

8 - мі 8% 5% 

9 - ті 7% 12% 

10 - 11-ті 17% 13% 

Всього :                               45%                                      55% 
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  Виставка композицій Дари Поліської землі. 

 
Ах, Осене, яку красу несеш в собі, 

Міняєш барви і пейзажі. 

Ми пропонуємо тобі, 

Прийти до нас на вернісаж ! 

Поглянь, в картинах – стільки гам, 

Твоя краса на них горить, 

І радісно сьогодні нам, 

Що з нами ти в цю дивну мить. 

Ти на землі змінила все, 

Вдягла у золото пожеж, 

А діти цю красу зробили, 

На виставку для шкільної родини. 

 

Щорічно в нашій школі проводиться виставка дитячих поробок з овочів «Дари 

осені» і кожного року вражають фантазія, талант та майстерність виконання робіт! Аби 

«закарбувати» у пам'яті чарівні миті, що дарує прекрасна пора року - осінь, школярі взяли 

участь у цый виставцы.  

Це - свято природи, її величі, краси, неповторності, вишуканості, ніжності, а також 

фантазії людини. 

Учні з ентузіазмом взялися за створення свого маленького шедевру з овочів, 

фруктів, дарів лісу, виявивши творчі здібності та чудовий смак. Результатом клопіткої 

праці стала виставка  у холі школи під назвою «Дари осені». 

  Всі роботи, котрі були представлені на виставці, заслуговують похвали!  

МОЛОДЦІ! Чекаємо на такі ж чарівні роботи в наступному році! 
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                                Виступ шкільних агітбригад 

                          ―Молодь за здоровий спосіб життя‖. 
Протягом місяця у школі проходив місячник про здоровий спосіб 

життя. Учні брали участь у виставці малюнків та плакатів на тему: ―Молодь 

за здоровий спосіб життя‖. Писали вірші на тему : ―Здоровим бути модно‖. 

Усі вірші опубліковано у шкільній газеті ―Однокласник‖, за вересень. А 

підсумком місячника було проведення агітаційної програми за здоровий 

спосіб життя. Де учні 6 – 11 класів підготували агітбригади і показали цікаві 

програми, де закликами молодь підтримувати здоровий спосіб життя. Адже 

здоров’я є найголовнішим у нашому житті. 

                                                                              ―Здоров’я у наших руках‖. 
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    Подорож по країні 

“Поліські квіточки” 

Традиційно кожного року учні 

других класів вирушають в подорож по 

країні ―Поліські квіточки‖. У цій країні 

мешкають учні початкових класів. Кожна 

дитинка – це як та квіточка, маленька та 

цікава. Тому у школі створено загін 

поліських квіточок, де кожен клас – це 

група діток, які мають назву, герб та 

пісню. Та прийшовши до школи учні не 

знають про таку країну, і тому наше 

завдання ознайомити їх . Метою такого 

заходу є те, аби залучити діток до 

активного життя у країні дитинства, а 

разом з тим і до навчання в школі; 

розвивати естетичний смак, 

винахідливість; виховувати 

товариськість, кращі людські якості. 

Саме казка супроводжує діток  у ці 

подорожі. На дорозі учні зустрічаються з 

неймовірними пригодами, які потрібно 

подолати. А спостерігачами є учні 

старших класів, які уже є мешканцями 

країни. Вони оцінюють команди, за їхні 

старання. Кожна команда, обравши 

командира, отримує маршрутні листи. 

Команди зупиняються на таких станціях 

як:  

1. ―Казкова‖, де за початком 

потрібно відгадати назву казки, 

2. ―Розумники та розумниці‖, учні 

відгадують цікаві логічні загадки; 

3. ―Загадкова‖, діти слухають казку у 

якій багато різних загадок, 

4. ―Театральна‖, отримавши ролі 

потрібно відобразити їх у тексті, 

5. ―Ігрова‖, де діти грають у такі 

ігри: ―Добрий день‖, ―Наше коло 

мов сім’я‖, ―Зе шафер музиканто‖. 

Подолавши усі станції, робимо 

висновки, що перед нами чемні, 

талановиті, веселі учні, які полюбляють 

веселитися. І тому заслуговують бути 

мешканцями нашої казкової країни. Далі 

діти знайомляться із групами учнів, які 

уже мешкають у цій країні, вивчають 

правила та закони і отримують свої 

відповідні емблеми. 
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Горизонтально: 

Загадковий хрестослів. 
 

 

 

Гооизонтально : 

1. Срібні  
птахи на гілочках 

Розмістилися рядочком, 

Ще й чудовий голос мають: 

Як їх б’ють, вони співають. 

4. На небі біліє, світить, а не гріє. 

10. Звечора вмирає, вранці оживає. 

11. Нявчить котик і облизується ласо. 

Що занюхав котик? 

12. Попереду – різня, позаду – стерня, 

всередині – пашня. 

15. Ліс густий та чисте поле, а на ньому дві 

тополі, трохи нижче – два ставочки, між 

ставочками – горбок, а під горбиком – 

млинок. 

16. Хто йде поперед дами? 

18. Який звір має чотири коліна і два 

хвости? 

19. Що завжди приходить в кінці життя? 

20. Лежав лежебока сто тисяч років. 

Аж йому спина мохом поросла. 

 

24. Ховається кролик, втікає заєць: 

На полювання йде сіроманець. 

25. Крутиться, вертиться, берега 

держиться. 

26. Ходить пані на зеленім лані, куди 

гляне – трава в’яне. 

28. Куди ступиш – всюди маєш, хоч не 

бачиш, а вживаєш. 

32. Дві дощечки – дві сестри прудко мчать 

мене з гори. 

33. Що це за капризи 

Господь сотворив: 

В барана донизу, 

В цапа догори? 

34. Стоїть гарба повна добра, 

Схожа на корито, віком накрита. 

35. У ковбаси два полюси і дивна ознака: 

притягує цвяха. 

Вертикально : 

2. Іду – іде, стану – стоїть. 

3. Голубе барило увесь світ накрило. 

5. Взимку зранку все село білим цвітом 

розцвіло. 

6. Взяли між пальці, 

Били по шапці. 

Загнали в шпарку 

По саму шапку. 

7. Прилетить крихітка – 

Буде рада квітка 

І крихітку тую 

Медом почастує. 

8. Сидить Марушка в семи кожушках, хто її 

роздягає, той сльози проливає. 

9. Жувати не жую, а все поїдаю, як усе 

поїм, з голоду вмираю. 

13. Барвисте коромисло через річку 

повисло. 

14. Що залишилося від зниклого 

Чеширського кота в Країні чудес? 

16. Крил не має, скрізь літає та ще й 

куряву підіймає. 

17. Не сіяне родиться, а помре – в сіно 

перетвориться. 

21. Не вода, не вино, ллється в хату крізь 

вікно. 

22. Яке зерно на оці сходить? 

23. Що то за голова, що лише зуби й 

борода? 

27. Повзун повзе, на базар голки везе. 

29. На галявині сиділо п’ять кроликів; 

мисливець вистрілив і одного вцілив. 

Скільки кроликів залишилося? 

30. Не літає і не ходить, 

Має рота, не говорить. 
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І велика й невеличка, 

Там живе, де є водичка. 

31. Їхав волох, розсипав горох, почало 

світати – нема що збирати. 

Посміхаємось… 
 

Засвоєний урок 
За якусь провину батько 

Ставить Петю у куток . 

Той насупився і каже:  

– Добрий матиму урок! 

Ось як виросту,то стану 

Архітектором домів, 

Щоби зводити будинки 

Тільки круглі,без кутків! 

 
 

Ас-велосипедист 

Дід свисточка вирізає 

Для онука Феді, 

Доки той педалі крутить 

На велосипеді. 

Вкотре швидкість набирає, 

Мчить і каже діду: 

– Я без рук ганяти вмію, 

Ось поглянь, як їду! 

Ледь загавився та й врізавсь 

У старого дуба... 

Повз дідуні знову їде: 

– Я лечу без зуба! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Відповіді  : 

 

Горизонтально: 

1. струни. 4. місяць. 10. день. 11. 

м’ясо.12. комбайн. 15. лице. 16. 

валет. 18. слон. 19. смерть. 20. 

камінь. 24. вовк. 25. річка. 26. 

коса. 28. повітря. 32. лижі. 33. 

роги. 34. скриня. 35. магніт. 

Вертикально: 

2. тінь. 3. небо. 5. іній. 6. цвях. 7. 

бджола. 8. цибуля. 9. вогонь. 13. 

веселка. 14. усмішка. 16. вітер. 

http://abetka-logopedka.org/wp-content/uploads/2011/12/word2.jpg
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17. трава. 21. світло. 22. 

ячмінь.23. часник. 27. їжак. 29. 

один (решта повтікали). 30. риба. 

31. зорі. 


