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Звеличимо жінку – Матір, чия 

любов не знає перешкод. Усе прек-

расне в людині від променів сонця 

і від молока матері, ось що на-

сичує нас любов’ю до життя.  

(Максим Горький.) 

                                                                           

Мати – це ім’я Бога на устах і в 

серцях маленьких дітей. 

(В. Теккерей.)  

Це так буває – правди ніде діти. 

(Хоч де любов така ще чиста є?), 

Що згадують тоді про матір ді-

ти, 

Коли їм важко у житті  стає. 

(Р. Третьяков.) 

  

ВИПУСК № 56      БЕРЕЗЕНЬ, 2013 

У 

цьому номері: 

 Свято жінок…………..1 

 Крилаті вислови………1 

 Весела перерва………...1 

 До на завітали гості ...2 

 Великий піст………….2 

 

                                         
 

Павле, будь обережний з молотком, не вдар себе 
по пальцях. 

Я не вдарю, мамо,  Гвіздок тримає Зося. 
 

Олю, ти за що сьогодні двійку одержала? 
За співи. 

Невже ти не могла заспівати, як слід? 
Я заспівала, але на уроці … математики.  

 
Тату, наш вчитель тобі заздрить. 

Чого б то? 
Хоч що б я зробив, він завжди каже: «Ех, якби я був твоїм 

батьком!». 
 

На уроці біології вчитель запитує учнів: 
Чому на зиму птахи летять на південь? 

Тому що їм дуже важко іти туди пішки – відповів Максим-
ко. 

 

 

7 березня у нашій школі відбувся концерт. Присвя-
чений Міжнародному жіночому дню 8 березня 
У  цей день для прекрасної половини людства  зву-
чали пісні, щирі побажання  та теплі слова вдячно-
сті. 

Крилаті  
вислови 

Весела  
перерва 
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Що можна і чого слід уникати  під час  

Великого посту? 
 

Можна без обмежень: рослинна їжа без олії. овочі, фрукти, хліб, 
горіхи, гриби. 
 

Можна з обмеженнями: риба (тільки у релігійні свята, 
які випадають у піст), олія (слід відмовитися у  поне-

ділок, середу і п’ятницю.) 
 

Не можна: (заборона не стосується дітей.) м’ясо, молочні продук-
ти, яйця, масло, сир. 

 
Останній тиждень перед  Великоднем –  

найсуворіший період посту.  

В окремі дні тижня  віруючі люди  взагалі від-

мовлялися від їжі і навіть води. 

 

                                        
      

 

21      березня  у школі  відбулося окружне методоб’єд-

нання  вчителів початкових класів та вчителів  географії.  Гості 

мали змогу побачити відкриті уроки  вчителя початкових класів  

Костромської С. Р.  та вчителя географії  Вдов’як А. І. Також всі 

переглянули виховний захід «Прийди, весно, з радістю!», який 

підготували учні другого класу ра-

зом із своїм класоводом П’явкою Н. 

С., приємні враження та гарний на-

стрій у присутніх  лишився від ви-

ступу екологічної агітбригади 

«Гармонія». 
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