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Шкільний квартал 5—В

Скарб України—рідна мова
3 листопада святково прибрана зала гостинно запросила учнів на літературно-музичну
композицію
«Скарб України-рідна мова» до Дня
української писемності та мови. На
святі діти зрозуміли, що українська
мова-наш скарб, без якого не може
існувати ні народ, ні Україна як
держава. Для учнів було проведено
багато конкурсів на знання української мови, звучали пісні.

Шкільний квартал 5—В

“Голодомор—геноцид українського народу”

Найстрашніша
смерть
–
це
смерть
від
голоду. Не дай
Бог
навіть
ворогові вмирати
такою смертю
Улас Самчук
„Марія”

Голодомор 1932-1933 рр. одна з найстрахітливіших
сторінок у новітній історії
українського народу. Роки
державної
незалежності
України стали часом складного усвідомлення причин перебігу та наслідків
національної катастрофи
українців. 28 листопада
2006 року Верхвна Рада
України визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.
Сколихнулась Україна від
скорботи і жалю. Припус-

Екскурсія до парку

Конкурс поробок

Стр. 2

тилися від чорного болю
жолобних стрічок Державні прапори. Запізнілими
дзвонами шукаємо мільйони українських душ, щоби
вписати їх в історію Пам'яті.
.

Криворізька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів №1

Пишіть нам!
Адрес
м. Кривий Ріг, вул. Косіора 20
e—mail: parovenko@list.ru

Якщо у Вас виникли побажання, Ви помітили помилки або неточності в
наших матеріалах, або у Вас виникли інші питання, то будемо раді
отримати листи на нашу електронну адресу!

КЗШІ №1
Девиз класса: «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперё и только все вместе»

5—В клас
Шкільний гумор
- — Чому риби німі?
— Спробували б ви, дядьку, поро-

— Я не знаю, бо вчителька сказа-

во, щоб я звикав до холоду.

ла, що назад обертатися не можна.
...................

................

П’ятирічна дівчинка не вимовляє

— Марійко, чому ти всі цукерки

..................

«р». Дідусь, кепкуючи з неї, гово-

поїла сьогодні? — розсердилася

— Сашко, чому в тебе один чере-

рить:

вик чорний, а другий — коричне-

— Катрусю, скажи «риба».

вий? — запитав учитель у хлопчи-

— Окунь, — відповіла вона.

змовляти під водою!

ка. Ану біжи додому перевзуйся!
— Та я вже повертався додому,
тільки там теж один чорний, а другий коричневий черевик.

...............
— Тату, коли я виросту, то буду
полярником.
— Добре, синку.

..................

— Я вже зараз хочу готуватись до

Першокласницю, яка прийшла зі

цього.

школи, питають

— Як же?

— Марічко, а хто за тобою сидить?

— А ти щодня купуй мені морози-

