
   

копи хліба вже зве-
зені. Це час коли у 
природі настають 
тиша і спокій. 
  А школа гостинно 
відкриває учням 
свої двері. 

Борзенко А.., 
3-В кл 

      Дитинство… Скільки незабут-
ніх років ми проводимо у школі! 
Школа №130—наш другий дім. І 
кожен з нас мріє, щоб у цьому домі 
було тепло і затишно, надійно і 
спокійно. Цей затишок створюють 
учні, вчителі й інші працівники 
школи. 
  Я люблю свою школу. Люблю слу-
хати вранці спів дзвоника, який 
скликає учнів на урок до світлих 
просторих класних кімнат. Люблю  

перерви, коли можна пограти, збі-
гати до їдальні. А які там смачні 
страви! 
  У нашій школі прекрасні, талано-
виті викладачі, які кожного дня 
сіють зерна знань у наші душі. 
  У моєму шкільному домі спокійно 
і затишно. Я люблю його за те, що 
на мене тут завжди чекають і раді-
ють моїм успіхам. 

Сігунова А., 
4-Б кл.. 

Початкова школа  

КЗШ № 130 

  Як швидко літо 
проминуло! Прийш-
ла осіння пора. 
  Уже з липня почи-
нає потроху змен-
шуватися день і збі-
льшуватися ніч. 23 
вересня день  знову 
дорівнює ночі. Це 

день осіннього рів-
нодення й початок 
осені. З цього числа 
ніч усе збільшуєть-
ся й до 21 грудня 
стає втричі довша 
за день.. 
  Поля потроху пус-
тішають, навіть . 

  Розказував вчитель 
учням про всі пори ро-
ку. 
Склав зошити тай пи-
тає під кінець уроку: 
- Хто пояснить мені, 
діти, у яку це пору 
Обриваєм ми яблука в 
саду і несем в комору? 
Підхопивсь на задній 
парті Грицько Небора-
ка: 
-Коли нема тітки вдома 
й на цепу собака. 

Морозов Д. 
3-Г кл. 

Стежинками пам'яті 

День партизанської слави 

День партизанської 
слави відзначають що-
річно 22 вересня. Це 
свято людей сильних 
духом, що не пошкоду-
вали життя для пере-
моги над ненависним 
ворогом. 
У цей день ми з вели-
кою вдячністю говори-
мо про мужність, стій-
кість. Хоробрість тих, 

хто подарував нам 
майбутнє. 
Найважчі та найжорс-
токіші випробування 
випали на долю людей 
у роки війни. Мільйо-
ни українців пройшли 
крізь це пекло й не 
скорилися. Тому з по-
чуттям безмежної по-
дяки й любові ми від-

даємо данину ветера-
нам антифашистсько-
го опору: колишнім 
підпільникам і парти-
занам, захисникам і 
визволителям рідної 
землі—усім, кого ми з 
гордістю називаємо 
народними месника-
ми. 

Михайленко О., 
4-Б кл. 

Вересень 1ст

Моя школа 1ст 

Шкільні смішинки 1ст 

День партизанської 
слави 

1ст 

Осінні мандри 2ст 

Спорт у моєму жит-
ті 

2ст 

Дарунок першокла-
сникам 

2ст 

В цьому випуску: 

Осінні стежинки 

Вересень 

Випуск № 1  Вересень 2012 

Стежинками гумору 

Шкільні смішинки 

Крокуємо стежинками знань 
на шляху  до океану мудрості 

ОСІНЬ 
Ніби притомилося сонечко привітне: 
У траві пожовклій молочай не квітне. 
Облетіло літо листячком із клена, 
Лиш ялинка в лісі сонячно зелена. 
Журавлі курличуть: летимо у вирій. 
Пропливає осінь на хмарині синій. 

Б. Чалий 

Стежинками творчості 

Моя школа 

Малюнок: 
Павленко Д. 

3-В кл. 



Адреса: 
м. Кривий Ріг, 

вул. Незалежності 
України, 12 

5.Стіл, указка, це ось – дошка, 
Парта он в кутку моя. 
Тут сидить мій друг Антошка. 
В класі цім навчаюсь… 

 

6.Жив колись дідусь Перо, 
Вчив писати дітвору, 
В нього гарна є онучка: 
Кулькова червона…  

 

7.Дуже я потрібна всім, 
І дорослим, і малим. 
Всіх я розуму учу,  
Хоч сама завжди мовчу. 

 

8.Я негарно написала, 
А вона усе злизала. 
Олівців моїх сусідка 
Ця вертлява буквоїдка. 
 Підготувала  Заремба Н., 3-В кл.  

1.В ньому я пишу весь час 
І не тільки я - весь клас! 
Пишем гарно, як один! 
Бо «обличчя учня» він. 

 

2. Величезне полотно 
Та й існує вже давно. 
Любим ми на нім писати, 
А ще більше – витирати.  

 

3.В нім малюють сонце, квіти, 
Маму, тата, гарний дім. 
У цій «книзі» малювати 
Дітям до вподоби всім.  

 

4.Всяк школяр його шанує, 
Бо він пише і малює, 
Хто ж цей славний молодець? 
Здогадались?  

Газета випускається 

учнями 3-В класу. 

Головний редактор 

Рибаковська Н.В. 

Стежинка кмітливості 

Дарунок першокласникам  

Початкова 

школа  

КЗШ № 130 

Спортивна стежинка 

Спорт в моєму житті 

дівчат не вистачає партнерів. 
Мені шкода, що навіть деякі ба-
тьки вважають танець не чолові-
чою справою, а даремно. Саме 
бальники виростають виховани-
ми і культурними, на них зав-
жди можна покластись, бо ці 
хлопці звикли відповідати за 
партнершу і цілеспрямовано йти 
до перемоги. 
  Хлопці, приходьте до клубу і ви 
зрозумієте, що бальний танець—
це унікальне мистецтво. 

Біденко Олеся, 4-А клас 

13 вересня у 4-В класі пройш-
ло спортивне свято «Пять ко-
лец олимпиады нам помогут 
взять награды». Учні позна-
йомилися з історією Олімпій-
ських ігор та самі провели 
змагання. Також перед учас-
никами свята виступив лау-
реат міських змагань з акро-
батики Щербина Денис. 
На святі були присутні Сте-
цюк Л.В., Тохарь Т.В, та бать-
ки учнів. 
 

  У нашій школі є клуб спорти-
вного бального танцю 
“Талісман”. Його керівник, Ан-
дрій Олександрович, таланови-
тий і гарний тренер. Він дуже 
добре вміє спілкуватися з діть-
ми, часто жартує, але може бу-
ти і суворим. Я займаюся баль-
ними танцями вже два роки і 
просто не уявляю себе без цього 
виду спорту. Після тренувань 
почуваєшся виснаженим, зате 
щасливим, бо бальні танці—це 
справжня краса, грація, витон-
ченість. Та чомусь так не вва-
жають хлопці, вони обирають 
інші види спорту. Тому для ба-
гатьох вродливих і вправних 

Природнича стежинка 

Осінні мандри 

  Щоосені, готуючись 
до відльоту на пів-
день, перелітні птахи 
збираються у величез-
ні зграї. Але звідки 
вони знають, куди по-
винні летіти й чим ке-
руються в пошуку міс-
ця для зимівлі?  
  Для багатьох птахів 
переліт - важлива 
життєва функція. Зда-
тність перелітати з 
місця на місце дозво-
ляє їм у різну пору ро-
ку жити в найбільш 
сприятливому для них 
кліматі. Частина пта-
хів влітку живе в лісах 
або на лугах, а взимку 
вони перебираються в 
міста, де тепліше й де 

значно легше здобути 
їжу.  
  Птахи, коли прихо-
дить холод й зменшу-
ється кількість корму 
(наприклад   комах),  
відлітають на південь. 
Багато птахів летять 
зграями, а це дозволяє 
припустити, що стар-
ші, найбільш досвідче-
ні птахи летять пер-
шими, вказуючи доро-
гу молодшим. Таким 
чином, інформація 
про напрямок польоту 
передається з поколін-
ня в покоління. 
  Птахи, які роблять 
нічні перельоти, кори-
стуються зірками, і 
саме по розташуванню 

на небі зірок вони   
вірно визначають для 
 себе шлях.  
  

Птахи згадують у якій 
послідовності зустріча-
ли різні запахи і, за-
вдяки цьому, летять у 
потрібному напрямку. 
Більшість птахів, щоб 
не збитися зі шляху, 
користується всіма пе-
рерахованими метода-
ми. 

Підготувала Заремба Н 
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