Учітесь,
читайте,
І чужого
научайтесь,
Й свого
не цурайтесь.
Т.Шевченко
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Добрий день, країно Знань

с. 2

“Дружн@ 7я”

Пам'ятаймо
Повоєнна історія
Ця пригода сталася з моїм прадідом Анатолієм у післявоєнні «голодні» часи. На той
час він працював на залізниці поїзним майстром, їздив на вантажних поїздах ззаду,
стоячи та однією рукою тримаючись за перила вагону, в той час коли поїзд маневрував між залізничними станціями. Так сталося, що прадід відпрацював свою зміну й
уже збирався додому, коли до нього підійшов напарник та попрохав залишитися й
підмінити його. Дідусь сказав, що він і не
проти, але дуже вже голодний, бо не їв
майже 12 годин. Напарник приніс буханку
чорного хліба та кільце ковбаси. Оскільки
часу на обід уже не було, то поїсти прадід
вирішив уже в дорозі. З якою насолодою
почав обчищати ковбасу від шкірки (а треба сказати, що така їжа для нього була роз

Академія здоров'я
Осінньо-зимові вітаміни
Усі ці продукти, багаті вітамінами
та мікроелементами, корисні для вашого
здоров’я. Якщо внести в раціон хоча б деякі з них — організм узимку не залишиться
без вітамінної підтримки.
Зелений горошок. Багатий на вітаміни
С, Е, К, а також калій, фосфор і залізо. Виводить зайву рідину з організму, а завдяки
клітковині швидко настає відчуття ситості.
Рекомендується вживати як гарнір.
Редис. Багатий на вітамін С, який сприяє
зміцненню імунітету. Допомагає шкірі зберегти пружність та еластичність. Яскраві
кольори на тарілці допомагають упоратися
з депресією та поганим настроєм. Особливо гарний у салатах зі сметаною.
Капуста білокачанна. Містить вітамін С і
дуже багато клітковини. З неї можна готувати супи, солянки, рагу, котлети, салати
тощо.
Кабачки. Ідеальний продукт для дієтичного харчування. Уживати можна як самостійний продукт та в поєднанні з іншими
овочами.
Червоні апельсини. Багаті вітаміном С,

-кішшю, бо сім'я жила дуже
бідно). Замислившись, дідусь замість
ковбасної шкірки
викинув
кільце ковбаси, а шкірка залишилася в руці. ―Ну хоч самому
стрибай за тією ковбасою в поле в сніг!» - згадував пізніше прадід. А їсти ж хочеться! Тож на
ранок, коли поїзд зупинився на півгодини в Гребінці, дідусь пішов до їдальні, де на столах стояли безкоштовні хліб та гірчиця, сів та наївся
хоча б цієї їжі.
Це вже потім, через багато років, прадід Анатолій, коли розповідав цю історію в родинному
колі, сміявся до сліз, а тоді, з голоду, ну хоч
плач!
Похилий Станіслав, учень 6-А класу
а яскраві кольори проганяють
поганий настрій.
Додайте часточки апельсина до
рибних або м’ясних страв, а
трохи
свіжого
соку до салатів,
і ваш стіл буде
не тільки красивий, але й корисний.
Артишок. Багатий фолієвою кислотою й вітаміном С, надзвичайно корисний для клітин печінки, виводить токсини з організму. Можна додавати в супи, запіканки та м’ясні страви.
Журавлина. Просто джерело вітамінів і корисних речовин! Уживається в їжу в консервованому вигляді, але свіжа ягода набагато корисніша. Можна додавати в салати, м’ясні страви,
випічку, компоти.
Хурма. Багата вітаміном С, клітковиною, калієм, магнієм, кальцієм і каротином. Корисна
для серця, судин і очей, є справжнім природним борцем проти раку. Уживати в їжу можна
самостійно або додавати у випічку, компоти,
коктейлі.
Канцелярія здоров'я

Перша сходинка до щастя — здоров'я. Сократ
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Будні “Козацької республіки”
Калейдоскоп традицій
19 листопада в школі відбулося спільне
засідання ММО учителів іноземних мов та
шкільних бібліотекарів. Учитель англійської мови Сім'ячко О.М. та бібліотекар Пшенична Г.С. провели інтегрований захід –
гру «Калейдоскоп традицій», учасниками
якого стали учні 9-А класу. Школярі поглибили свої країнознавчі знання про українську та британську культури; формували
позитивне ставлення й повагу до звичаїв

та традицій
українського
та британського народів;
підвищували інтерес до вивчення англійської мови.
Канцелярія інформації

Прапор — випускникам
Останнім часом учні 11-А класу підтримують зв'язок із бійцями ІІ батальйону І окремої танкової бригади. Старшокласники передавали бійцям листи,
малюнки, солодощі, вітали з Днем Захисника України. А 12 листопада до них у гості завітав Роман В'ячеславович Мошул, який розповів учням про свою
службу, бойових товаришів та привіз у подарунок
дітям прапор.

Канцелярія інформації

Завітала осінь до нас в Україну
Золота пора року вражає нас багатством
квітів, плодів, фантастичними поєднанням
фарб. По-різному ми називаємо її: холодною, золотий, щедрою, дощовою, сумною... Але все ж таки осінь — чудова пора
року: це час збирання врожаю, початок навчання в школі, підготовка до довгої холодної зими. Проте, як би там не було на вулиці - холодно чи тепло, рідна земля зав-

Мово моя, ти чарівна зірниця
Один мудрець сказав: "Людина, байдужа
до рідної мови, схожа на дикуна. Її байдужість до мови пояснюється повною байдужістю до минулого, сучасного, майбутнього
свого народу".
Конкурс знавців української
мови
―Мово
моя, ти чарівна
зірниця‖ було
приурочено до
Дня української писемності

жди прекрасна й дивовижна.
Чудовій
осінній порі була присвячена конкурснорозважальна програма
―Крокує
осінь
українським краєм‖,
проведена для учнів
3-х класів.
Канцелярія інформації
та мови - відносно молодого свята, яке щороку
відзначається в Україні 9 листопада, у день
вшанування пам'яті Преподобного НестораЛітописця. Старшокласники мали прекрасну
можливість продемонструвати, що з рідною
мовою вони на «ти», бо добре її знають, і водночас на «ви», бо поважають її й пишаються нею. Перемогу здобула учениця 11-А класу Копаниця Олександра, ІІ місце посіла Лілія Боднар, (11-Б
клас), а ІІІ — Карпенко Олена (11-Б
клас). Вітаємо переможців!

Усе в житті є щастям. Д.Трамп

Лариса Коломійченко,
педагог-організатор
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Гіннес по-українськи
Мовні рекорди
Першим букварем, виданим в Україні, був
«Буквар» («Азбука»), надрукований у 1574 р. у
Львові першодрукарем Іваном Федоровим.
Книжка складалася з абетки, складів, зразків
відмінювання й короткої читанки.
Перший український словник «Лексис із тлумаченням слов'янських слів на просту мову»,
складений після 1581 р. невідомим автором,
лишився в рукописі. Він містив 896 слів.
Найдавнішими українськими поетесами, про
яких збереглися документальні свідчення, є
інокиня Анисія Парфенівна й Анна Любовичівна, які жили на рубежі XVI – XVII ст.
Найстарішою українською піснею, запис якої
зберігся до наших днів, вважається пісня
«Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»

Найдавніша згадка
про
українську
мову датується 858 роком.
Найдовше слово в українській мові «рентгеноелектрокардіографічного» - містить
31 літеру.
Найчастіше серед іменників вживається слово «рука», серед дієслів — «бути», прикметників — «великий», займенників — «він». Останні
місця в таблиці частотності посідають слова
«мутація», «баклажка», «радист», «білочка».
За матеріалами мережі Інтернет

Завтра буде пізно
Був пізній вечір, а Миколка все сидів та читав книжку.
- Лягай спати, бо пізно, - нагадала мама.
- Ні, матусю, я повинен обов'язково прочитати книжку сьогодні. Тут написано:
"Книжка для дітей від шести до восьми років", а мені завтра буде дев'ять!

Батьківська сторінка
П’ять порад, що допоможуть
навчити дитину вдячності
Вдячність — це почуття, якому людина вчиться з дитинства. Навіть дорослим інколи складно
відрізнити щиру вдячність від звичайної вихованості, що вже говорити про малюків Пропонуємо
5 порад, що допоможуть навчити дітей проявляти вдячність і не соромитись цього почуття.
1. Подавайте добрий приклад. Діти схильні
наслідувати те, що бачать удома. Не забувайте
дякувати дітям за допомогу, чоловікові або дружині - за смачну вечерю, учителям - за позитивні зміни у ваших дітях, продавцеві - за доброзичливість.
2. Традиція. Заведіть у родині традицію щодня
за щось дякувати один одному. Нехай малюк
теж знайде щось, за що він вдячний. Так він ще
раз насолодиться приємним моментом. До того
ж, прояв вдячності піднімає настрій.
3. Допомагайте іншим. Якщо ви вирішили від-

дати старі речі в дитячий будинок або старі
іграшки в менш забезпечену сім’ю, зробіть
це разом із дитиною. Показуйте їй усі сторони життя.
4. Навчіться помічати дрібниці. Важливо
помічати життєві дрібниці. Сьогодні сонячний
день, ми годуємо пташок і робимо їм добро.
5. Навчайте бачити цінність не в матеріальному. Бабуся
спекла
смачні
пироги, щоб порадувати внука.
Пояснюйте цінність часу, проведеного разом,
цінність
порад
тощо.
Пам’ятайте, що
подяка йде від
серця. Це прищеплюється з часом і усвідомлюється дитиною, коли вона дорослішає.
Анна Мазуренко, практичний психолог

Я люблю життя, бо ще стільки багато невідомого. Е.Хопкінс
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