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«Азбуку міста завчи до ладу, щоб не потрапити раптом в біду!» 

  Порушення прав у казках 

      З метою формування ціннісного ставлення до себе та в рамках проведення 
місячника правових знань «Я, час, право» 26 листопада 2015 року у актовій залі 

НВК№12 було проведено експрес-гру «Порушення прав у казках» для учнів 4-х 

класів.  Ведучі розповіли дітям про міжнародний документ «Конвенцію ООН 

про права дітей», а також про обов’язки та права учнів, про правила поведінки 
у школі, вдома, у громадських місцях.  

Казкову подорож розпочали учні  4-Д класу (класний керівник Коваль Г.Є.), які 

уміло  інсценізували  казку «Котик і півник».У цій казці було задіяно найбіль-
ше казкових героїв. Цікавою був перегляд казки «Червона Шапочка», акторами 

якої були учні 4-Г класу (класний керівник Рибчинська К.В.) .Завдяки учням 4-

Б класу (класний керівник Петренко Н.Я.) до нас завітав всім знайомий 
«Колобок». Для цього виступу були  підготовлені яскраві  декорації. Учні 4-Ж 

класу (класний керівник Марчук О.А.)  інсценізували «Попелюшку». У дітей 

були неймовірні костюми. Далі ми потрапили на обід у казку « Лисичка та Жу-

равель», яку підготували учні  4-А класу ( класний керівник Невелічук Л.П.). 
Учні 4-Е класу презентували усім знайому казку «Буратіно» (класний керівник 

Мосійчук Г.А.), а у виконанні учнів 4-В класу (класний керівник Гисюк Н.В.) 

«Зайчикова хатка» захопила усіх глядачів неймовірними костюмами та чудови-
ми декораціями. 

Звичайно нашим талановитим учням  допомогли турботливі класні керівники і 

люблячі батьки. 
                                                                                                     Мосійчук Вероніка 

 

 

Порушення 

прав у казках 

Виступ 

агітбригади  

ЮІР  

“Україно, тобі 

присвячуємо!” 

Проба пера 

 “Наші таланти” 

        З кожним роком зростає інтенсивність автомобільного руху на 

дорогах. А це, в свою чергу, підвищує відповідальність усіх учас-

ників дорожнього руху: водіїв, пасажирів, пішоходів. Тому велико-

го значення набувають знання правил дорожнього руху та їх до-

тримання. В рамках проведення тижня безпеки дорожнього ру-

ху 13 листопада 2015 року в актовій залі НВК №12було організо-

вано виступ агітбригади «Азбуку міста завчи до ладу, щоб не по-

трапити раптом в біду» для учнів 3-х класів. Дякуємо керівникам  

шкільного учнівського парламенту за  цікавий захід!               

                                                                                    Редько Ольга    
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                  Рідна мова 

Мово наша рідна,                                                                                                                                                                                                             

ти ж така крилата!                                                                                                                                                                

І, як матір, ніжна                                                                                                                                                    

Й на слова багата. 

Я горджусь тобою                                                                                                                                      

Кожної хвилини.                                                                                                                                                                                 

Ти найкраща в світі,                                                                                                                                   

Мово України! 

Будь завжди такою,                                                                                                                                                   
як калина в лузі.                                                                                                                                                                                 

Бережімо рідну мову,                                                                                                                                                     

любі мої друзі. 

              Поліщук Дарина 7Г 

Мово рідна, солов’їна 

Мово рідна, слов’їна,                                                                                                           

Чиста, лагідна, дбайлива.                                                                                                                                                                                              

Є у тебе Батьківщина-                                                                                                                                  

Гарна ненька Україна.                                                                                                              

Ти і ніжна, і грайлива                                                                                                      

І розкішна, і красива.                                                                                                                  

Будеш завжди панувати                                                                                                              

В українській кожній хаті.                                                                                                           

І не зникнеш вже ніколи                                                                                                                                                                                                          

З української землі.                           

Красномовне рідне слово,                    

Материнське, колискове!                                                                                                           
Давнє, предківське, моє!                                                                                                                                                                                          

Рідний край любить ти вчило,                                                                                                         

Й берегти його сумлінно.                                                                                                      

Буду мову шанувати                                                                                                           

І дітей своїх навчати,                                                                                                               

Щоб кричали на весь світ:                                                                                                                                                    

«Рідна мова краща всіх!» 

      Мосійчук Вероніка 7А 

Малюнок солдату 

 

Хай засвітить сонце 

У похмуру днину… 

Хай зігріє серце 

У тяжку хвилину… 

У домівку, хоч на мить, 

Думка хай полине, 

Хай в країні мир настане, 

Клятий ворог згине. 

Хай маленький мій малюнок 

Усмішкою лине. 

І хороброму солдату 
Настрій вмить підніме! 

                                   Полюхович Дарія, 4В 

Мир – це мама, тато, друзі ,                                            

Школа, сонце, квіти в лузі.                                              

Мир – це щастя, сміх веселий,                                               

Це дитинство, каруселі,                                                                     

Казка, пісня колискова,                                                     

Українська рідна мова!                                       

   

                

       Кожна людина завжди з великою любов'ю і ду-

шевним трепетом згадує місце, де народилася, де ми-
нуло її дитинство. То вогнище, маленька батьківщи-

на кожної людини, де живуть мама, тато, бабуся, 

дідусь, сестри, брати. І якщо скласти маленькі бать-

ківщини кожного з нас - вийде наша велика держава 

Україна.  

З метою реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, формуван-
ня ціннісного ставлення особистості до суспільства і 

держави, учні  5-х класів (класні керівники Карпович 

С.М., Гайдук Г.В., Мазурок А.П., Примачок В.В., 
Гунтік О.О.) 24 листопада 2015 року взяли участь у 

започаткованому загальношкільному фестивалі 

«Україно! Тобі присвячуємо!». Учасники фестивалю 

своїми феєричними виступами довели, що Україна - 
це наша земля, рідний край, наша країна з багатові-

ковою історією, мальовничою природою, чарівною 

піснею, і зрозуміло, мудрими, талановитими людьми, 

якими ми пишаємося.  

                                                       Мудра Катерина 

       

Україно! Тобі присвячуємо! 


