
Стежинками творчості 

Рідне слово 

   Кожен з вас хоч раз замис-
лювався чому змінюється по-
ра року? 
   Це все робить корпорація 
“Пори року”. Директори цієї 
корпорації—стара бабуся Зи-
ма, дбайлива матуся Осінь, 
веселе Літо і грайлива мале-
нька Весна. У них є чотири 
відділи: зимовий, осінній, 
літній та весняний. Всі вони 
працюють у свою пору. Пер-
шою до нас приходить  зима і 
пригощає всіх своїм улюбле-
ним морозивом пломбір. Ма-
тінка Осінь всіх годує смач-
ною та корисною їжею: яблу-
ками, виноградом, грушами, 
огірками, помідорами, гарбу-
зами … Літо дарує нам зеле-
ні луки, ліси, яскраве сонце, 
різнокольорові квіти та літні 
канікули, і цим воно нас зве-
селяє. Маленька Весна має 
дар все оживляти. Вона допо-

магає Природі прокинутись. 
Отже, без корпорації “Пори 
року” нам ніяк не обійтись. 

Бірук Д., 
4–Г кл 
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логи, яку корені ви-
смоктують із ґрунту. 
Якби дерево продов-
жувало цю роботу 
взимку, воно б замер-
зло. 
Листя старіє й опадає. 
Разом з ним із рослин 
виводяться й шкідли-
ві речовини, які за 
літо накопичилися в 
клітинах листя.  
   Тривалість листопа-
ду в рослин неоднако-
ва. Наприклад, у бе-
рези - 2 місяці, у липи 
- 2 тижні. 
   Хвоїнки в ялини й 
сосни мають малень-
ку поверхню в порів-
нянні з листям інших 
дерев і тому випаро-
вують мало вологи.       
Крім того, вони вкри-

  Осінь… Кількість со-
нячного тепла і світла 
впливає на зовнішнє 
середовище: на тем-
пературу повітря, во-
ди ґрунту, на розви-
ток рослин і життя 
тварин і людей. 
   Багато явищ приро-
ди пов’язані зі зміною 
пір року (сезонів), то-
му вони називаються 
сезонними змінами. 
Частішають дощі, ту-
мани, з’являються пе-
рші заморозки, іній. 
   Змінюється забарв-
лення листя, спостері-
гається листопад. 
Листопад—це одне з 
пристосувань листя-
них дерев до зимових 
холодів, адже листя 
випаровує багато во-

ті восковим нальотом, 
тому взимку випаро-
вування майже зовсім 
припиняється. Так 
хвойні дерева ряту-
ються від замерзання. 
Зникають комахи, ві-
длітають у теплі краї 
перелітні птахи, тва-
рини готуються до зи-
ми. 
   Люди продовжую 
збирати врожай, на-
сіння овочевих куль-
тур. У цей час висіва-
ють озимину, виса-
джують дерева й ку-
щі, поливають фрук-
тові дерева, щоб у ґру-
нті накопичилась во-
лога, яка врятує рос-
лини від вимерзання. 

  

Борзенко А., Кравченко К. 
3 –В кл.  
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Корпорація «Пори року» 

   9 листопада—День українсь-
кої писемності та мови. 
Першим до нас приходить сло-
во … З колисковою материнсь-
кою тихою піснею та казкою, 
доброю ласкою. 
   “Мама, тато, баба, киця” — 
лепече дитина. Які дивні пер-
ші двоскладові слова! А потім 
знання зі словесності поширю-
ються. Дитина спинається на 
ноги, пізнає за день десятки 
нових слів, звучних та краси-
вих: сонечко, квітка, вода, тра-
ва … 
   Світ мов — казка. І пізнаємо 
ми його за допомогою слова. 

Пилипенко В., 2–Г кл. 

   Старша сестричка навчає 
малого Петрика грамоти, 
показує йому літери. А потім 
питає, як справжня вчитель-
ка: 
- Ну що, вивчив? 
- Вивчив! 
- Яка це літера? - показує на 
“О”. 
- Кругла, - з радістю пояснює 
Петрик. 

Морозов Д., 
3–Г кл 
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пальці рук, а інколи й ніг. 
Але у такий спосіб неможли-
во порахувати велику кіль-
кість речей. Тому пізніше кі-
лькість предметів стали ві-
дображати рівною кількістю 
певних значків. 
   Дуже цікавою була система 
лічби у народу майя у Цен-
тральній Америці в І тисячо-
літті нашої ери. Майя раху-
вали двадцятками. Вони пи-
сали будь-яке число, викори-
стовуючи лише три знаки: 
крапку, лінію та значок, 
який нагадував око. Крапка 
мала значення одиниці, лі-
нія означала п'ять, комбіна-
ція крапок та ліній слугува-
ла для написання чисел від 

   Всесвітній день науки був 
вперше відзначений 10 лис-
топада 2002 року  з тим, щоб 
висвітлити важливу роль на-
уки в досягненні миру та роз-
витку, її вплив науки на по-
всякденне життя. 
   Однією з найдавніших на-
ук є математика - наука про 
числа та геометричні фігури. 
Математичними знаннями 
люди користувались ще при-
близно за дві тисячі років до 
нашої ери. Слово математи-
ка почали використовувати у 
Давній Греції. Багато пред-
метів у світі мають схожу фо-
рму, тому і виникає потреба 
їх перерахувати. Спочатку 
для цього використовували 
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Лист Гансу Християну Андерсену 

засмучувався, а вигадував свої 
захоплюючі історії про Снігову 
королеву, Русалоньку, диких 
лебедів та гидке каченя. Ти 
жив у своєму таємничому світі, 
який створив сам, а герої твоїх 
історій були тобі друзями. 
   Колись ворожка напророчи-
ла, що ти птах, полетиш дале-
ко і перед тобою відкриється 
весь світ. Так воно і сталося, 
Гансе! Ти ще хлопчиком поїхав 
зі свого міста разом із актора-
ми театру, щоб здійснити свою 
мрію. А коли повертався, то на 
твою честь палали сотні вогнів 
і грав оркестр. Ти справжній 
король казки, Гансе Христия-
не, і тебе люблять всі діти вже 
майже двісті років. 

Біденко О., 4-А кл 

   Доброго тобі здоров’я, Гансе 
Християне, пречудовий казка-
рю! Якби ти знав, Гансе, що у 
ХХІ ст. за твоїми казками ре-
жисери створюють мультфіль-
ми і кіно (хоча, тобі, звичайно 
невідомо що це таке), а діти 
захоплено читають твої твори, 
то, мабуть, не повірив би, але 
це так. Я дуже люблю твою ка-
зку “Русалонька” та інколи 
мрію сама перетворитися на 
неї, побачити світ підводного 
царства і мати чарівний голос. 
   Ти вмів літати у своїх снах і 
фантазіях, я теж спробую це 
робити, щоб перевтілюватися у 
казкових персонажів. 
   Гансе, тобі довелося важко в 
дитинстві, тебе вважали дива-
ком і насміхалися. Та ти не 

Стежинками дат 

125-річчя Самуїла Яковича Маршака  

Народив-
ся 3 лис-
т о п а д а 
1887 р. у 
Воронежі 
в сім'ї за-
водського 

техніка, талановито-
го винахідника, який 
підтримував в дітях 
прагнення до знань, 
інтеpec до світу, до 
людей. 

В 1912 р. Маршак 

поїхав вчитися до Ан-
глії. Під час кані-кул, 
багато подорожував 
пішки по Англії, слу-
хав англійські народ-
ні пісні, почав працю-
вати над переклада-
ми англійських ба-
лад, які згодом про-
славили його. У 1923 
р, повернувшись до 
Петрограда, створю-
вав свої перші оригі-
нальні казки у вір-

шах - "Казка про дур-
не мишеня", "Поже-
жа", "Пошта". Серед 
драматургічних тво-
рів Маршака особли-
вою популярністю ко-
ристуються п'єси-
казки "Дванадцять 
місяців", "Розумні ре-
чі", "Котячий буди-
нок". 
 

 Бокий В,. 
3-В кл. 

   У нашій школі серед уч-
нів 3-4 класів проходив 
конкурс знавців українсь-
кої мови ім. П. Яцика. 
   Учні виконували нелегкі, 
але цікаві завдання, писа-
ли твори. 
   За результатами конкур-
су І місце серед учнів 4-х 
класів посіла Дерінова А. 
(4-Г кл.) Перемогу серед 
третьокласників здобула 
Індик Дар’я (3-Б кл.) 
   Учениця 4-А класу Біден-
ко О. посіла І місце у місько-
му конкурсі “Відгук на су-
часну дитячу прозу”. 
   Молодці, діти! 

 

одиниці до дев'ятнадцяти. 
"Око" під будь-яким з цих 
знаків збільшувало його зна-
чення в двадцять разів. 
   Спробуйте, друзі, записати 
числа, більші за 20. 

 Батайкіна В., 
3-В кл 

Конкурсні стежинки 

Вітаємо переможців 


