
12 квітня 1961 року людина 
здійснила перший політ у 
космос. Відтоді щороку у 
цей день відзначають Між-
народний день космонавти-
ки. Приводів для святку-
вання в Україні достатньо, 
адже країна має третій піс-
ля Америки та Росії ракет-
но-космічний комплекс, а в 
рейтингу космічної актив-
ності наразі на п’ятому міс-
ці. 
Україна і космос – нерозді-
льні. Зв’язок цей міцно 
встановився на зорі космо-
навтики. Українське похо-
дження мали такі творці 
теорії польотів у світовому 
просторі, як Костянтин Ціо-
лковський, Микола Киба-

льчич, Юрій Кондратюк. 
Людину завжди манило не-
бо та зорі. Це була мрія лю-
дини. З першим польотом 
Юрія Олексійовича Гагарі-
на ця мрія здійснилась. І у 
третьому тисячолітті ми 
знаємо набагато більше, 
ніж століття назад. 
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сільськогосподарські 
угіддя. Чеською мо-
вою назва четвертого 
місяця року дубен від 
слова "дуб".  Білору-
ська назва квітня - 
красавік - "гарний".  
   У цьому місяці по-
чаток сокоруху у бе-
рези. Після того, як 
зійде сніг, зацвіта-
ють мати-й-мачуха, 
ліщина, червона вер-
ба, вільха, вовче ли-
ко, чистяк, жовтець 
та інші трав'янисті 
рослини. 
   З півдня приліта-
ють чайки і журавлі. 
Ближче до кінця мі-
сяця (після 24 числа) 
починає кувати зозу-
ля. 

   Квітень - четвертий 
місяць року. Один з 
чотирьох місяців, що 
довжиною в 30 днів. 
В Північній півкулі 
Землі є другим міся-
цем весни, в Півден-
ному - другим міся-
цем осені. 
   У давньоруському 
календарі (до утвер-
дження християнст-
ва) місяць називався 
березозол, снігогон, 
ручейник, водолій, 
первоцвіт. 
   Фінською мовою 
квітень називають 
"місяцем спалення 
дерев", тому що в 
цьому місяці рубали 
і палили дерева, щоб 
очистити землю під 

   Для сільського гос-
подаря і городника 
квітень один з най-
більш діяльних міся-
ців. в цьому місяці 
відбувається посів 
ярих хлібів, овочів, 
конюшини і т. д. Тоді 
ж починається під-
чистка і посадка де-
рев, зрошення луків, 
в городах сіють і пе-
ресаджують різні 
овочі. 
   У квітні ж разом з 
цвітінням рослин по-
чинається робота 
бджіл 
Три доща в квітні та 
один у травні - тися-
чі дощів коштують. 
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Завітав до нас Квітень, 
У зеленому вінку, 

В золотім серпанку. 
Дарував всім дітям 

Усмішку привітну, 
Перші квіти весняні: 

Проліски блакитні 
І фіалки лісові. 
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вул. Незалежності 
України, 12 

шпаківні і почали туди засе-
лятися . Навіть бійки між 
птахами почались. Синички 
проти горобців, горобці проти 
шпаків, і така плутанина бу-
ла, що учні, які проходили 
повз дерева зі шпаківнями, 
звернули на це увагу і поча-
ли сміятись. І все таки птахи 
поділили між собою домівки. 
Дітям дуже сподобалось це 
свято і вся школа бере з них 

   1 квітня - Всесвітній день 
птахів .   
   В нашій школі це свято теж 
відзначали. Учні 1-Б класу 
зробили з батьками 17 шпа-
ківень і 1 велику годівничку. 
Вони вийшли на вулицю і 
повісили шпаківні на топо-
лях та кленах, а годівничку - 
на бузковому кущі. Дітям до-
помагали старшокласники . 
   Незабаром птахи побачили 

Газета випускається 

учнями 3-В класу. 

Головний редактор 
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Стежинками перемог 

Про перемогу в Міжнародному конкурсі 

   Цього року у м. Миколаєві 
проходив XVII Міжнародний 
конкурс шкільних медіа. Орга-
нізаторами Конкурсу є: Націо-
нальна спілка журналістів 
України, Національна акаде-
мія педагогічних наук Украї-
ни, Асоціація молодіжної пре-
си України та Коледж преси 
та телебачення. 
   На конкурс ми відіслали 5 
номерів нашої газети для уч-
н і в  п о ча т к о во ї  ш к о л и 
“Стежинки” та 5 газети для 
старшокласників “Шкільний 
вісник”. Наприкінці квітня ми 
отримали запрошення до Ми-
колаєва. Делегацію нашої 
школи склали вчителі 
(Рибаковська Н.В., Авксентіє-
ва Ю.М.) та учні (Алексєєнко 
Аня, Кіпень Микита з 3-В кл. 
та Литвиненко Дар’я з 11-Б ). 

Природознавчі стежинки 

Первоцвіти 

Перші квіти після три-
валої зими приносять 
величезну втіху для ду-
ші. Прогулянка до лісу 
ранньої весни – просто 
спокуса. Руки так і тяг-
нуться до квітів. Але не 
поспішайте рвати це 
чудо! 
Первоцвіти – це низка 
дикоросів, що квітнуть 
наприкінці зими та на 
початку весни: усі види 
підсніжників, цикламе-
ни, сон-трава, підсніж-
ники і крокуси. 
Первоцвіти ще мають 
іншу назву – ефемерої-

ди. Це слово грецького 
походження і в перек-
ладі означає скороми-
нучий, швидкоплин-
ний. Така назва пов’я-
зана з тим, що ці росли-
ни дуже швидко зацві-
тають. Вони готуються 
до весни ще восени, на-
копичуючи в своїх ци-
булинах запаси пожив-
них речовин, щоб рані-
ше від інших рослин зу-
стріти весну та потіши-
ти нас своєю красою. Їм 
не страшні ані сніг, ані 
злі морози – до примх-
ливої природи ці ранні 

квіти чудово пристосу-
вались. 
Первоцвіти  знаходять-
ся на межі зникнення і 
занесені до Червоної 
книги України, тобто за 
жодних обставин збір їх 
в природі та торгівля 
ними заборонені й по-
винні каратись зако-
ном.    

Кравченко К., 3-В кл. 

  Програма конкурсу була роз-
рахована на 3 дні. Першого 
дня юнкори зустрілися з орга-
нізаторами і дізналися, що 
цього року у конкурсі взяло 
участь 3217 шкільних медіа 
(газети, радіо та телепередачі, 
інтернетвидання, стінні газе-
ти) з Болгарії, Польщі, Грузії, 
Росії та з багатьох українських 
міст і сіл (820 навчальних за-
кладів). 
   Потім нагородили лауреатів 
конкурсу, до яких увійшла і 
газета “Шкільний вісник”. 
   Наступного дня юнкори зу-
стрілися з Сергієм Томіленко - 
Першим Секретарем Націона-
льної спілки журналістів 
України , були на прийомі у  
мера м. Миколаєва, брали ін-
терв'ю у відомого київського 
репортера, Володимира Мосто-

приклад: треба піклуватися 
про птахів! 

Кіпень М., 3-В кл 

вого, давали інтерв'ю на кана-
лі миколаївського телебачення 
ТАК-TV. А потім відбулася це-
ремонія нагородження перемо-
жців у 20 номінаціях. Наша 
шкільна газета для учнів по-
чаткової школи “Стежинки” 
стала переможцем у номінації 
“Краща газета за змістом для 
учнів 1-4 класів. ” Президент 
України Віктор Янукович на-
діслав привітання перемож-
цям та учасникам конкурсу. 
Хоча участь у церемонії наго-
родження нашої газети у місті 
Миколаєві змогли взяти лише 
2 юнкори , але переможцями є 
всі 26 учнів, що протягом року 
друкувалися в різних номерах 
газети “Стежинки”. Всіх юнко-
рів буде нагороджено грамота-
ми. 
 


