
Шановна учнівська громадо!! Центр учнівського самоврядування 

вітає усіх вас із першим місяцем весни. Весна - це тепло, блакитне 

небо, яскраве сонечко. Весна - це перші квіти, зелена травичка, 

зелені листочки на кущах і деревах. Весна - це теплий дощик, 

веселі пісні пташок. Це перший грім і перша Громовиця. Весна - 

це мамине свято, це день народження Тараса Шевченка. І навесні 

завжди радісний настрій! А у нас у школі весна – це безліч 

конкурсів і безліч можливостей проявити себе. А ще весна – це 

пора кохання, романтичних сподівань і світлих почуттів. Отож 

щиро вітаємо вас з новою ерою пробудження природи. Щиро 

бажаємо усім світлих надій, любові, добра, щастя і успіхів у всіх 

починаннях! 
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Якщо багато довгих і товстих бурульок - на врожай яри-

ни. 

Якщо в березні сніжок із задуванням, то буде добрий уро-

жай. 

Сніг тане раптово і вода збігає швидко - буде мокре літо. 

Голуби розворкотілися — на тепло. 

Побачив шпака — знай: весна біля порога. 

Сонце червоне перед за¬ходом — чекай віт-

ру. 

Сині хмари — на тепло і дощ. 

Тополя пізно розвивається — літо буде про-

холодне. 

Якщо береза опушиться раніше від клена — 

літо буде сухе, а пізніше — дощове. 

Журавель прилетів - скоро лід зійде. 

Чайка з'явилася - незабаром крига рушить. 

Голуби розворкотілися - на тепло. 

Побачив шпака - знай: весна біля порога. 

На Сорок святих погода, то на гречку урода. 

Сині хмари - на тепло і дощ. 

Хмари пливуть високо - буде добра погода. 

Якщо хмари ущільнюються і видимість по-

гіршується - чекай опадів. 



Стр. 2 

в  різних країнах світу 

У Німеччині 8 березня не є 

червоним днем календаря. Тут, як і в 

сусідній Польщі, це свято має соціалістичні 

коріння. Раніше, в той час коли німці зі Східної 

Німеччини вшановували своїх дам, в Західній 

частині про таке свято і не чули. Після возз’єд-

нання двох сторін Німеччини 8 березня стали 

відзначати по всій країні. Але у західних німців 

широко відзначати цей день традицією всеж не 

стало, та й у східних трохи призабули. У Німеч-

чині жінок вшановують в День Матері, який 

святкують у травні, навіть, незважаючи на те, 

що в газетах 8 березня згадують як Міжнарод-

ний Жіночий День.  

Поляки 

також не забули 

усталену традицію з 

радянських часів вітати 

жінок 8 березня, але, як у 

Німеччині, так і в Польщі, 

цей день робочий. 

У Франції 8 березня широко не від-

значається. Хоча також у засобах 

масової інформації згадується як 

Міжнародний Жіночий День. Це свя-

то відзначають тільки комуністи та 

інші ліві. 

Національним свято 8 березня в Болгарії 

ще не стало. Це звичайний робочий 

день. Тому чоловіки можуть при-

вітати як своїх дружин, так і жінок-

колег на роботі. 

Італійці ставляться до цього свята 

також, як і українці, не дивлячись на 

те, що вони відносяться до тих неба-

гатьох європейців, які не входили в 

соцтабір. Правда, у них як у Польщі 

і Німеччині, вихідного в цей день 

немає. Цікаво те, що жінки відзнача-

ють 8 березня окремо від чоловіків.  

Китайське 8 березня відбувається 

дуже непомітно і тихо. Уявляєте, у 

них не прийнято дарувати такий тра-

диційний подарунок, як букет живих 

квітів. Тому 8 березня на вулицях 

Китаю можна зустріти лише метуш-

ливого іноземця в пошуках троянд, 

нарцисів або тюльпанів. 

Уродженці цієї країни завжди вітають своїх 

жінок. Однак раніше свято називали День 

пам’яті сестер Чинг. Це хоробрі дівчата, що 

очолили визвольну війну в’єтнамського 

населення проти китайської агресії. Сестри 

кинулися в річку, щоб не здаватися в полон, 

в той час як їх військо потрапило в оточення 

ворога. День пам’яті сестер Чинг поступово 

перейшов у 8 березня вже після перемоги 

соціалізму в цій країні. 



Стр. 3 

Всесвітній день театру  - інтернаціональне професійне свято всіх працівників 

театру, що відзначається по всій планеті щорічно, 27 березня. Цей міжнародний 

день традиційно проходить  під  єдиним девізом: «Театр,  як засіб 

взаєморозуміння і зміцнення миру між народами». 

Згадка про першу театральну постановку датується 2500 роком до нашої ери. 

 Перша театральна гра відбулася в Єгипті, сюжетом послужили образи 

єгипетській міфології - історії бога Осіріса. Це було зародженням довгого і міцного зв'язку між театром і 

релігією. 

Міжнародний день театру - це не просто професійне свято майстрів 

сцени, це наше свято - свято мільйонів небайдужих глядачів. 

Ляльковий театр — це театральне видовище, в якому діють ляльки, 

що рухаються за допомогою акторів. Здебільшого актори, які керують 

ляльками, сховані або замасковані від глядача, однак останнім часом 

набув поширення театр ляльок «вживу» — коли глядачі здатні 

побачити, як відбувається процес керування ляльками. 

Головною ж неодмінною рисою будь-якої лялькової вистави є 

вміння розважити глядачів, а часом не лише спонукати посміятись, а й 

поміркувати. 

В нашому закладі також існує ляльковий театр під керівництвом Світлани Дмитрівни Кондратюк.  

Його учасники: Ковалінська Тетяна, Кірись Вікторія, Смичок Анастасія, Пляцко Даша, Марчук Богдан, 

Коробчинська Анастасія, Ліщук Оксана, Ліщук Павло, Шпак Катерина. Вони самі виготовляли іграшки 

та інші декорації для своїх вистав, таких як “Під грибком”, “Пригода в лісі”, “Про курочку рябу”, “Три 

дані”. 

 Неодноразово колектив брав участь у районних та обласних конкурсах. Учасники театру нагороджені 

грамотами районного та обласного  рівнів. 

Заняття дітей у ляльковому театрі розвивають фантазію, пам'ять, 

мислення, артистичні здібності, знайомлять з безліччю дитячих казок, 

сприяють розвитку товариськості, комунікабельності дитини, 

розвивають моторику рук і пальців, рухову активність дитини. 

Вітаємо колектив лялькового театру та його керівника з 

Міжнародним  днем театру. 

Мукомолова Катерина, 9 клас 

З лютого по квітень місяць у нашій школі пройшов шкільний 

командний турнір з шахів. В якому взяли участь 7 команд по 3 чоловіка. 

За результатами турніру визначили призові місця: 

                                               ІІІ місце команда Швидкий мат”  

                                                                Поліщук Юрій (1доска ) 5  клас,  

                                                                Кравчук Віталій ( 2 доска)  5 клас,  

                                                                Поліщук Олег (3 доска) 6 клас. 

ІІ місце Команда “Шахісти—козаки” 

                Чорнолоз Назар (1 доска) 5 клас,  

                Лаврук Іван (2 доска) 6 клас,  

                Носолюк Сергій (3 доска) 5 клас. 

І місце Команда “Остап Бендер” 

               Кондратюк Максим (1 доска) 10 клас,  

               Нікітчук Сергій (2 доска) 10 клас 

               Бойчак Віталій (3 доска) 10 клас. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80


ВЕЛИКЕ СЛОВО КОБЗАРЯ 

Щовесни, коли тануть сніги 

І на рясті просяє веселка, 

Повні сил і живої снаги, 

Ми вшановуєм пам'ять  Шевченка! 

     

В один із таких весняних днів 

народився Тарас Шевченко. З цього 

дня почалось відродження й оновлення України, бо кожним 

порухом душі він дбав про рідну Батьківщину, її народ і мову.  

Кожен вірш Шевченка – це радість і біль поета, його життя. 

Доля справді не лукавила, не брехала Шевченку. Прийшла слава 

й воля. Та як важко вони далися. 

″ Величне слово Кобзаря ″ під такою назвою провели свято 

учні Крупецького НВК. Ведучі учень 10 класу Максим 

Кондратюк та учениця 9 класу Олена Царук знайомили 

присутніх із життєвим і творчим  шляхом Великого Кобзаря. 

Тарас Шевченко… Такий великий, що бути більшим не 

можна. Як Україна. Як світ. Ріс безрідним сиротою, а став 

найріднішим усім нам з покоління в покоління. А ще він 

безсмертний, як саме життя, тому став нашою долею і 

заповітом. І на сторожі правди , любові і честі стоїть його 

слово. 

До глибини душі зворушливо виступали учні  5 класу 

Нікітчук Катерина, Чорнолоз Назар, Носолюк Сергій  з 

інсценізацією уривка з 

твору ″ Тарасові шляхи ″ - 

О.Іваненко. А учні 7 класу 

інсценізували  твір С.Черкасенка ″ 

Як Тарас ходив до залізних стовпів 

″. 

Під мелодію пісні ″ Садок 

вишневий коло хати ″ декламував 

поезію  Носолюк Сергій, учень 5 

класу. 

Про красу української природи декламували поезію 

Шевченка учні 3 класу: Бережна Катерина, Гловацька Вікторія, Пєрєвєрзєв Євген. Поезію ″ 

Зоре моя  вечірня ″ прочитала Гуменюк Аліна  учениця 9 класу , а присутні проймалися  

любов’ю і співчуттям до Тараса, який мріяв і молився на чужині про хатину на Україні. 

Учасниками хору Крупецького НВК, учнів старших класів, прозвучала пісня ″ Реве та 

стогне Дніпр широкий ″.  

Ми чуємо тебе ,Тарасе, крізь століття, 

І голос твій нам душі окриля. 

Встає в новій красі, забувши лихоліття, 

Твоя, Тарасе, звільнена земля. 

Цими словами завершили свято учні Крупецького НВК і 

вчителі  української мови Кравчук О.О., Гаврилюк В.В., 

Рибіцька Т.В. 

 

    Вчитель , соціальний педагог  Кондратюк С.Д.      

Стр. 4 Шевченківські дні 



ПРИГОДИ  ВЕСЕЛОГО 

ТРАМВАЙЧИКА 
 

Частина ІІ 

 

Це сталося одного разу, коли Веселий Трамвайчик та 

його друг, якого звали - Розумник Тракторець, їхали через базар. 

Проїджаючи понад палатку їжачка, вони помітили, що він продає 

кокоси, а на палатці написав «кокоз». Тоді Тракторець каже:  

Я думаю, що слово кокос пишеться у кінці з буквою " с", а не 

" з “ 

Так, ти маєш рацію - відповів Трамвайчик. Я бачу ти добре 

знаєш правопис. Я чув що у нашому місті проходить конкурс з правопису. Чи не хотів 

би ти прийняти участь у цьому конкурсі, адже сьогодні останній день запису,  

Тракторець погодився. І вони поїхали на конкурс, щоб записати Тракторця. У 

Трактора був капелюх, якого він дуже любив. Йому в ньому завжди щастило, і він 

вирішив, що обов'язково одягне його на конкурс. На другий день Розумник Тракторець, 

поснідавши і одягнувши свій щасливий капелюх, одразу поїхав до Трамвайчика, щоб 

їхати на конкурс. Тракторець так поспішав, що не помітив, як загубив капелюх. Коли 

починався конкурс, то Веселий Трамвайчик та Розумник Тракторець побачили, що 

капелюх зник. Трамвайчик бачив, як Тракторець р о з ч а р у в а в с я ,  щ о  не мас капелюха 

і почав програвати. Тоді Трамвай вирішив купити такий самий капелюх. Він щосили 

помчав до магазину. Зайшовши у нього, він дуже зрадів. Саме такий  капелюх, як у 

Тракторця лежав на прилавку між шапками та шарфами. Схопивши капелюх а він 

швидко заплатив гроші і помчав на конкурс.  

- Тракторцю! Держи! - вигукнув Трамвайчик і кинув йому капелюх.  

- Ти знайшов! - усміхнено зловив Трактор капелюха.  

 Тракторець був настільки радий, що самі складні завдання здавалися йому 

легкими. Він був впевнений, що саме його капелюх йому допомагає. По 

закінченню конкурсу Тракторець зайняв перше місце, і отримав у винагороду 1 0 0  

літрів пального. Він вирішив, що свій приз віддасть для друга, бо саме завдяки йому він 

виграв конкурс. 

- Дякую тобі, Трамвайчику, я без тебе ніяк не виграв би конкурс, бо без мого 

капелюха це було б неможливо. Без нього мені просто не щастить. 

- Ні, ти помиляєшся! - відповів Трамвай.-  Адже, це не твій капелюх виграв конкурс, 

а ти сам! 

- Та як це може бути?- здивовано відповів Тракторець. 

- Це не твій капелюх. Цей капелюх я купив у магазині, щоб тобі надати впевненості, і це 

спрацювало! 

- Ти найкращий друг! - усміхнено відповів Тракторець. 

Й щасливі та радісні друзі поїхали додому! 

 

Петров Владислав, 3 клас 

 

 


