
   Останній місяць весни 

є оптимальним часом 

для хороших прогуля-

нок, тому що в цей час 

погода, як правило, ще 

не спекотна, але вже і 

не холодна. Уцей пре-

красний час року можна 

відмінно прогулятися 

по парках і по скверику 

з близькими людьми, 

насолодитися романтич-

ною обстановкою і 

рослинністю навколо, 

п о д и х а т и  с в і ж и м 

повітрям і підняти собі 

настрій.  

   Весна —  пора пробуд-

ження всього живого, 

продовження життя з 

новими силами і на-

строями. Як романтич-

но пройтися по алеї, 

огорнутій зеленою, 

м’якою і запашною дорі-

жкою разом з коханою 

людиною, або прогулю-

ючись з дітками!  Милу-

ють око кульбабки, 

дзвоники, ромашки, 

фіалки, незабудки. По-

вітря наповнене освіжа-

ючими ароматами, спі-

вами дзвінкоголосих 

птахів. Особливо загад-

кова нічна пора. “ Я ви-

йшла з хати. Прогулю-

юсь освітленою місяцем 

вулицею. По обидва її 

боки стоять рясно уквіт-

чані древа. Молоді 

вишеньки   вже замі-

нили квіточки мале-

нькими плодами. А 

яблуньки? Нещодав-

но красувалися свої-

ми ніжно-рожевими 

вишиванками, а те-

пер ошатно убралися 

у буденний одяг. Крізь їх-

нє розлоге гілля видно, як 

на землю пробивається 

місячне сяйво. Замріяно 

простую далі. Навіть не-

зчулась, як опинилася бі-

ля річки. Сіла на березі і 

глянула на воду. Срібний 

ріжок місяця купається, а 

його подруги зорі милу-

ються своєю красою. Але 

раптом напливли хмарки і 

порушили загадкову іди-

лію”.  

Підготувала Щур Надія 

Зверніть увагу 

 У цьому випуску ви знай-

дете багато цікавої і 

корисної інформації, а 

саме: 

1. Короткий нарис про 

місяць травень. 

2. Український фольклор– 

прслів’я і приказки. 

3. Травневі свята: Велик-

день, День Перемоги, 

День Матері. 

Також у газеті опубліко-

вано творчі доробки на-

ших унів і смішики на 

різні теми.  

Читайте і насолоджуй-

тесь! 

Фольклор 
        Приказки 

1.Дуб у травні в листя 

одягається, а скотина 

трави наїдається. 

2.Травневий дощ, як з 

грибами борщ. 

3.У травні пня вбери, то 

красним буде. 

4.Май — волам і коням 

сіна дай, а сам на піч 

утікай. 

5.У маю і баба в раю, як 

не затанцює, то хоч 

молодість згадає. 

6.Соловейко — мала 

пташка, а май знає. 

6.На май коровам дай, 

та й вила ховай. 

7.Травень ліс прибирає 

— літо в гості накликає. 

8.Травень багатий на 

квіти, а хліб у жовтня 

позичає. 

 

Травневий день 1 

Фольклор 1 

Травневі свята 2 

День Перемоги 2 

День матері 2 

Художня стежин-

ка 

3 

Сторінка– 

цікавинка 

4 

В цьому випуску: 

Травневий день 
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  1-2 травня — 

Дні міжнародної солідарності 

трудящих. 

    

  Свято, що відзначається в 142 

країнах, в тому числі в Україні 1 

травня або у перший понеділок 

травня. В Україні 1 і 2 травня 

щороку оголошуються вихідними 

днями. 

     Великдень 

Цього року Великдень святкують 

5 травня. У християнстві також 

названо Воскресіння Христове  — 

найдавніше християнське свято; 

головне свято богослужебного ро-

ку. Установлено на честь воскре-

сіння Ісуса Христа. В даний час 

його дата в кожен конкретний 

рікобчислюється за місячно-

сонячним календарем. Великод-

ню передує сім тижнів Великого 

посту, коли суворо дотримуються 

заборони на вживання скоромних 

страв, всіляких розваг. На остан-

ньому тижні посту святкують Ве-

рбну неділю. Всі три дні свята 

вважаються святковими. 

 

за духовне збереження своїх 

дітей, щоб вони пам'ятали свою 

національну спадщину і поход-

ження. 

   В Україні жінка споконвіку 

асоціювалася з берегинею сім'ї. 

Величезну роль у вихованні дітей 

відіграє перша, найрідніша у 

світі людина — матір. Саме від 

неї залежить виховання дитини і 

саме мати прищеплює любов до 

День матері — міжнародне свя-

то. Вперше встановлене офіційно 

Конгресом США 8 травня 1914. 

Після першої світової війни це 

свято почали відзначати у 

Ш в е ц і ї ,  Н о р в е г і ї ,  Д а н і ї , 

Німеччині, Чехословаччині. В 

Україні офіційно відзначається 

щорічно, починаючи з 2000 року, 

у  дру гу  не д іл ю тр авня .  

   У вихованні велика роль 

відводиться матері, яка боролася 

рідної землі. У цей чудовий весня-

ний день діти дарують своїм мату-

сям квіти, читають вірші і 

привітання.  

Травневі свята 

День матері 

Україні, а й у Азербайджані, Бі-

лорусії, Грузії, Росії, а також у 

країнах Центральної Європи. 

Для українців, як і для всіх ін-

ших народів, об'єднаних тоді в 

СРСР, Велика Вітчизняна війна 

була боротьбою за право на вільне 

життя, за свою землю, за гідне 

майбутнє. Це була справедлива, 

визвольна, священна війна проти 

підступного і жорстокого ворога, 

який виношував плани перетво-

рити на рабів слов'ян та інші на-

роди, віднесені нацистами до так 

званої "нижчої" раси. 

День Перемоги — державне свя-

то, що відзначається щорічно 9 

травня “на згадку про переможне 

завершення Великої Вітчизняної 

війни радянського народу проти 

німецько-фашистських загарбни-

ків.  

   За криваві 1941-1945 загинули 

мільйони солдатів, мільйони жі-

нок овдовіли, а діти — осиротіли. 

Цифри жертв жахливі. День Пе-

ремоги святкують не тільки в 

9 Травня — День Перемоги  
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 Велика перерва 



Лист ветерану 

 
Добрий 

день, любий 

ветеране! 

  

Пише вам 

учениця  5-В  

класу Обребська  Яна. 

 Про війну я знаю лише з 

розповідей.,  Книжок, фільмів. Ко-

ли я уявляю ті страшні картини 

війни, через які Вам довелося 

пройти, то стає моторошно. Поряд 

з Вами воювали сотні і тисячі мо-

лодих солдатів, яких можна було 

назвати дітьми, в яких все життя 

було ще попереду, а війна забрала 

у них все. 

 Якби не Ваші мужні, хоро-

брі вчинки, не жили б ми зараз в 

цій мирній країні, не милувалися б 

квітучими долинами, неосяжними 

полями. 

Для нас, прийдешніх поколінь, 

знаковою віхою була і вічно буде 

Перемога у Великій Вітчизняній 

війні. Без Ваших ратних подвигів 

не було б України як держави. Я 

завжди згадую всіх тих, чиє життя 

забрала війна. Низько вклоняюсь 

та складаю глибоку пошану Вам, 

дорогий ветеране.  

  Я і мої ровесники живемо 

в вільній державі і вчимося бути 

гідними  нащадками тих, хто відс-

тояв Святу Перемогу. 

Щиро вдячна Вам за моє 

щасливе дитинство. Нехай Вам 

доля дає міцного здоров’я та 

довгих років життя. Переда-

вайте свій досвід молодим по-

колінням.   

Ніхто не забутий, ніщо 

не забуте! 

 

Обребська Яна,  

5-В клас 

 

до вдовиного обійстя. З оселі ви-

несли все від срібного хрестика 

Надійки, єдиної дорогоцінної 

прикраси, до старенької іконки.  

--Мамо з ,Вами, все добре? – запи-

тала дівчина вбігаючи до хати, 

саме в той момент коли злодії 

виходили. 

--Так донечко, - стримуючи сльо-

зи мовила жінка. 

--Не хвилюйтесь, ми ще попрацю-

ємо і знову якось заживемо, - за-

спокоювала турботлива донька. 

--Братці, дивіться яка красуня! – 

вигукнув Кат. 

--А й справді! Вона буде мені за 

дружину, - вирішив Каїн. 

--Притримай коней, - грізно нака-

зав Всеволод. 

--Сини мої, заспокойтесь, заберем 

її до палацу там і вирішимо вашу 

суперечку, - втрутився батько. 

  Як сказано так і зроблено. Лише 

не знали вони, що в Надійки брат 

є. А він уже за неділю із сестрою 

Чому берізка плаче?  
Чому берізка плаче? Це питання, на-

певно, мучить всіх, хто колись бачив 

її сльози. А це дуже давня історія. 

Настільки давня, що стала легендою. 

  Було це в ті часи коли правив тиран 

Юрій із своїми трьома синами: Ка-

том, Каїном і Всеволодом. 

  В одному селі, де жили бідні люди, 

які виживали за рахунок своєї праці, 

на окраїні жила вдова з сином Іва-

ном і донькою Надійкою. Парубок був 

вродливий, дужий, сміливий і пра-

цьовитий. Сестра його теж була не 

звичайної краси та й на місці довго 

сидіти не могла, весь час за роботою 

була. 

  Одного сонячного дня, коли всі лю-

ди були в полі, і не чекали на лихо, 

по селу пронеслась страшна звістка, 

Юрій із синами приїхали збирати 

податки. Вони ходили від хати до ха-

ти і залишали за собою порожні осе-

лі. Вони приходили з розпачу, смут-

ком, бідністю… з ними вони дійшли і 

тікав додому. Сини тирана кинули-

ся за ними. Вони майже наздогнали 

їх, але Надійка не бажала потрапи-

ти до рук ворога і в запалі вимови-

ла: 

--Стану я берізкою на цьому ж місці, 

а сини Юрія в камені перетворять-

ся. 

  Бажання її було таким сильним, 

що прокляття подіяло одразу. На-

дійка стала тендітною берізкою, а 

брати каменями, які нібито насува-

ються на неї. Проте один з катів 

встиг пустити стрілу в серце Івано-

ве, впав парубок і потік струмочком 

бистрим, оберігаючи свою сестру-

берізку від каменів зло віщих. 

  От і плаче берізка з того часу гір-

кими сльозами, за братом, який за-

гинув захищаючи її, та за матір’ю, 

серце якої не витримало гіркої долі 

своїх дітей. 

Член т.о. «Рідне слово» 

Анастасія Колеснікова 

Художня стежинка 

 Не поцілує сестри. 

Він зостався один між  будинків 

цементних, 

Виріс пам'ятником  - в наших очах 

Та для рідної мами він – білий ле-

бідь, 

Що приходить так часто у снах . 

Марія Руликівська 

Біля пам'ятника 

Він стоїть… Кам´яне  мовчання. 

Поглядає на нас з висоти. 

Зникла в матері надія остання: 

Не повернеться син із війни. 

Не повернеться більше ніколи  

Cин додому з  страшної  війни. 

Не обніме матір стареньку? 

Випуск 14  Стр. 3 



Людина — дивна істота, яка 

рубає дерева, робить із них 

папір і пише на ній: 

«Врятуємо дерева!» 

Ехо — природний процес-цес-

цес, відбиток звукових-кових-

кових хвиль, направлене до 

джерела звуку-у-у-у.  

                       …  

Погода знову підвела синоп-

тиків.  

 

Смішинки про різне 

Так говорять вчителі: 

- Так от, мої юні партизани, 

починаю допрос по минулій 

темі. 

                       ... 

- Діти, виходячи, перекидай-

те, будь ласка, парти і 

стільці. 

                      …  

- Дмитре! Відчини вікна і же-

ни із класу всіх, щоб повітря 

не псували.  

                     …   

На уроці ніхто нічим зайвим 

не займається, крім цієї 

задачі.  

                    …  

- Ви мене засвоїли? 

                    

 

Чи знаєте ви, якщо: 

… якщо убить убивцю, кіль-

кість убивць не зміниться. 

… жіноча логіка придумана 

для того, щоб отетеріла чо-

ловіча психіка. 

                      …  

Розвиток Інтернету уже на-

багато випередив розвиток 

його користувачів. 

                     …  

Зеркальце, яблучко на тарі-

лочці — самі популярні древь-

ньоруські пошукові системи. 

                     …  

Ніколи свобода слова не буває 

такою дорогоцінною, як після  

удару молотком по пальцю.  

                    …  

Не надавай значення сьогодні-

шнім проблемам, завтра бу-

дуть нові. 

Цікаві факти про весну. Цікавий факт для жителів Північної півкулі – весна в Австралії наступає … у 
вересні. 

21 березня – день весняного рівнодення. В цей день на 
Землі наступає астрономічна весна. 

Найбільша кількість торнадо спостерігається саме 
навесні. 

Весняна квітка медуниця чотири рази змінює свій колір: коли вона розпускається, то стає рожевою, потім пурпу-ровою, фіолетовою і, зрештою, синьою. 
Англійські вчені підтвердили, що навесні діти ростуть утричі швидше, ніж в період з серпня по грудень. 

Думка, що навесні люди закохуються частіше, помилко-ва. Просто весною людина знаходиться в стані легкої ейфорії від розквіту і пробудження природи. 
Весняна депресія таке ж часте явище, як і депресія осіння. І психологи не можуть точно сказати, яка з них 

небезпечніша. 
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Над випуском працювали: Надія Щур.   

Комп'ютерний набір: Наталія Пількевич.  Відповідальна за випуск А.В. Лисюк  

Традиційно на початку весни учні та 

учителі школи стають активними учас-

никами місячника благоустрою. Впоря-

дковуються власні садиби, територія 

школи, пам’ятники, обеліски, братські 

могили. 19 квітня проведено акцію 

«Посади дерево – зелений паросток май-

бутнього» 


