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Рідна школа 
В мальовничому місці, де злива-
ються ріки Саксагань та Інгулець 
стоїть прекрасне місто Кривий Ріг. 
Є в ньому казковий куточок-це моя 
рідна школа. 
  Тут світлі класи, просторі коридо-
ри. В школі є бібліотека, якою ми 
залюбки користуємося. Та не тіль-
ки основам наук вчать нас вчителі. 
У нашій школі є багато гуртків, де 
ми вчимося вишивати, танцювати, 
співати, шити іграшки. А які в нас 
веселі канікули! 
І хоч наша школа ще молода, їй 
тільки двадцять років, я впевнена-
кращої за неї немає! 

Коли закінчиться наша шкільна 
казка і ми станемо вченими, вчи-
телями, шахтарями, льотчиками, 
все одно пам’ятатимемо і любити-
мемо школу. Бо вона в нас найкра-
ща! 
 
   Рідна школа – наша гордість 
   Ти найкраща в світі! 
   Стала рідним домом ти 
   Вчителям і дітям. 
   Ти навчила нас писати, 
   Думати, співати. 
   Бути гордістю для міста 
   І для мами з татом. 

Бакатнюк Я., 
3–В кл. 

Свято Покрови 1ст

З днем народження, 
школо! 

1ст 
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День визволення 
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2ст 
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Тобі, Україно! 2ст 
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В цьому випуску: 

Осінні стежинки 

Свято Покрови 

   

Випуск № 2 Жовтень 2012 
Крокуємо стежинками знань 
на шляху до океану мудрості 

 Стежинками творчості 

З днем народження, школо! 

міста і, ніби покрила 
храм своєю покровою.   
  У місті жив чоловік 
на ім’я Андрій. Він ба-
чив це диво, як Богоро-
диця захистила вірую-
чих в храмі. На згадку 
про це чудесне з’явлен-
ня людям Божої Мате-
рі зараз і святкується 
Покрова пресвятої Бо-
городиці. 

  Повна назва свята – 
день Покрови Пресвя-
тої Богородиці. Покро-
ва – це головний убір. 
Образ Божої матері 
з’явився в Греції в м. 
Константинополі під 
час нападу ворогів на 
місто. Люди для моли-
тви зібралися в церкві, 
Богородиця почула їх 
молитви за спасіння 

  Запорізькі козаки 
вважали своєю покро-
вителькою саме святу 
Покрову. У Запорізь-
кій Січі була церква 
Святої Покрови. 
  14 жовтня в Україні 
відзначають ще й День 
Українського козацтва. 

Лин Єлизавета 
2 –А кл.  

 

Колись ходив я в дитсадок 
І кожен день проходив біля школи. 
Я чув, як закликав дзвінок 
Всіх учнів на шкільний урок. 
У захваті дивився я 
Як поспішають дітлахи скоріше 
Прийти до школи і зайти у клас, 
Де завжди двері їм відкриті. 
Тепер навчаюсь у цій школі я, 
І також вранці поспішаю 
Послухать вчителя, отримати знання, 
Яких нам зараз так не вистачає. 
Нас тут навчають гарні вчителі, 
І самий гарний в нас директор. 
І певен я, що школа моя 
Зустріне ще своє століття. 

Кисельов Д., 
3–А кл. 

Люба наша школо, 
Мов ненька рідненька! 
Тобі лише 20 років, 
Ти ще молоденька! 
А ми, твої малі діти, 
Любим тебе дуже. 
Ти даруєш нам знання 
І прекрасну дружбу. 

 
 Омельченко К. 

3 –В кл.  



Адреса: 
м. Кривий Ріг, 

вул. Незалежності 
України, 12 

4.З рогами—та не коза, 
  Є сідло—та не кінь. 
  З педалями—та не рояль. 
  З дзвінком—та не двері. 
 
5.Африканська прийшла до нас 

 дика тварина 
У неї так дивно розписана спина. 
Вляглася спокійно собі на дорозі, 
І машини летіти тепер не в спромозі. 
 
Коли йдете вулицями міста 
будьте  _________________! 
Йдіть тільки __________ боком 
тротуару. Не виходьте на 

Незабаром настануть осінні 
канікули. Пригадаємо та 
пам'ятаймо правила дорож-
нього руху. 
 
1.Від садочка до місточка, 
   Від криниці до криниці, 
   Від порога до порога, 
   Всюди нас веде ... 
 

2. З місця рушити не в змозі, 
   Бо на варті при дорозі 
   Я стою щодня, щоночі, 
   Хоч і маю скляні очі. 
 

3.Якщо рухатися треба 
   Вздовж дороги тобі пішки, 
   То існують спеціальні  
   Пішохіднії доріжки. 

Газета випускається 

учнями 3-В класу. 

Головний редактор 

Рибаковська Н.В. 
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Стежинками пам'яті 

День визволення України 

становили близько 20% насе-
лення; 2,5 млн. депортовані на 
примусові роботи до Німеччи-
ни. 
  Вдячністю переповнені серця 
українців до своїх рятівників. 
На вічну пам’ять мільйони 
імен вибиті на меморіальних 
плитах та обелісках, встанов-
лених по всій Україні. Овіяні 
Вічним вогнем, вони повсякчас 

н а г а д у ю т ь 
нам, якою ці-
ною був заво-
йований мир. 

 
Батайкіна В., 

3-В кл 

  28 жовтня – День визволення 
України від фашистьких оку-
пантів. 1225 днів і ночей три-
вали бої в Україні. Двічі про-
нісся над Україною смерч цієї 
страшної війни – під час обо-
рони та визвольного наступу. 
  28 жовтня 1944 р. визволено 
останній населений пункт За-
карпатської України. Вся те-
риторія сучасної України була 
очищена від ворога. 
  Наша країна зазнала величе-
зних матеріальних та людсь-
ких втрат. Нацисти закатува-
ли близько 5,5 млн. цивіль-
них, 3 млн. загинули під час 
бойових дій. Сукупні втрати 

Краєзнавча стежинка 

До Запорізької Січі 

  Напередодні Покро-
ви, 12 жовтня, ми усім 
класом їздили на екс-
курсію в індустріальне  
місто з багатим істори-
чним минулим –  За-
поріжжя. Першою зу-
стріла нас Дніпровсь-
ка ГЕС, подібної до неї 
немає у всьому світі. 
Далі ми відвідали На-
ціональний Заповід-
ник -  острів Хортиця, 

на якому розташував-
с я  ф о л ь к л о р н о -
етнографічний кінний 
театр «Запорізькі ко-
заки». Виступ справж-
ніх українських коза-
ків супроводжувався 
гарматною канонадою, 
барабанним боєм та 
справжньою націона-
льною музикою. Вони 
вразили нас віртуоз-
ною виставою верхової 
їзди на конях та де-
монстрацією козаць-
ких ремесел.  
Також ми відвідали 
музей історії Запорізь-
кого козацтва, в яскра-
вих експозиціях якого 
втілено дух козацького 
минулого Запоріжжя, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 а саме – те, що відбу-
валося за часів існу-
вання Запорізької Сі-
чі. 
Ми лишились надзви-
чайно задоволеними 
цією цікавою та яскра-
вою екскурсією, й ра-
димо усім бажаючим 
здійснити таку ж захо-
плюючу подорож до  
славетного міста Запо-
ріжжя. 

Алексєєнко  А., 
Мартинова М. 

3-В кл. 

 

Україно моя мила,  
Ти яскрава і вродлива. 
Ти багата на луги, 
На поля и на ліси. 
Ти даруєш мені квіти, 
Ти даруєш радість дітям. 
Побудуєм щастя ми, 
Будем разом назавжди. 
 

Матяш Марія 3-В 

__________________ вулиці. 
Переходьте  дорогу тільки  
по ___________________. Пе-
ред тим, як переходити ву-
лицю подивіться ___________. 
Якщо вулиця регулюється 
_______________, обов'язково 
зверніть увагу на його 
_______________________. 
Слова для довідки: кольори, світ-
лофором, пішохідних переходах, 
ліворуч, обережними, правим,  
проїздну частину 

Кравченко  К. , 3-В кл 

Стежинками творчості 

Тобі, Україно! 


