Друзі, гуртом посміхнемось,
До роботи всі візьмемось.
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• Сьогодні на уроці
Немов відтворення
серпанку,
З паперу вирізані
всі,
Ось перед нами
витинанки –
Зразки чудової
краси.
Здебільшого їх
витинають
До світлих
Новорічних свят.
Ялинки ними
прикрашають,
Панелі залів і
кімнат.

Витинанки – це сюжетні, орнаментальні прикраси, ажурно
ви-тяті ножицями з паперу. Витинанки – одна з яскравих і
своєрідних складових художньої творчості українського народу.
В Україні прикрашали шибки візерунками, вирізаними з паперу.
Паперові візерунки на склі змінювали залежно від пори року.
Навесні, коли зустрічали птахів, на вікнах
наклеювали витинанки із журавликами. Улітку, коли
збирали хліб, наклеювали витинанки з колоссям.
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Узимку відзначали багато свят: Святого Миколая, Новий рік,
Різдво, Василя й Меланки, Водохрещі. На склі можна було
побачити різні витинанки. За витинанками можна було
«прочитати», які події відбувалися в селі.
Потім витинанками почали оздоблювати інтер’єр сільської хати,
прикрашали стіни, печі. З паперу витинали рушники, якими
при-крашали образи, мережки на поличках.
Згадай, де ти бачив витинанки. Спробуй і ти прикрасити
витина-нками свою домівку до новорічних свят.

•Вітаємо наших осінніх іменинників:
Бондаренка Віталія
Янушевську Вікторію
Ребець Валерію
Муца Богдана

•

Заган Вікторію
Горкушу Ольгу
Пастуха Максима

Здоровенькі були

Смачно і корисно
Їжте, діти, рибу, м’ясо,
І в картоплі є вони
І квасолю, і ковбаси,
Їжте ягоди і фрукти
І горіхи – не для втіхи,
Ціле літо й восени!
Їжте сир і молоко,
В овочах є мінерали
Їжте яйця, бо для росту
Й вуглеводів теж чимало.
Все це необхідно просто,
В них багато клітковини,
Бо збагачено білком.
Нам без неї теж – ніяк!
Щоб енергії набрати,
А крім того, вітамінів
Їжте каші залюбки.
В овочах багато так!
Вуглеводів там багато,
Отже, за здоров’ям стежте.
А вони, як і білки,
Сіль, солодощі обмежте.
Організму необхідні,
Краще ягоди і фрукти,
Для здоров’я всім
Ніж цукерки й пироги.
потрібні!
Торт, морозиво – це смачно,
Вуглеводи є у хлібі,
Але досить необачно:
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За надмірного вживання

•

Це здоров’я вороги.

Фразеологізми. Крилаті вислови
Бути на сьомому небі
Багато фразеологізмів ведуть своє походження з міфів. Деякі
явища природи люди не могли пояснити. Вони вважали, що
іс-нує сім кришталевих сфер (9 небозводів ), на яких прикріплені
зірки і планети. Про сім небес часто згадується у міфології
бага-тьох народів світу.
Найвища, найголовніша сфера була вершиною блаженства –
сьомим небом. Уперше цей вислів трапляється у старогрецького
філософа Арістотеля.
Ті, хто буває безмежно щасливими, часто говорять, що вони
перебувають на сьомому небі.

• Світ тварин
Велика панда
У горах на південному заході Китаю ховається так званий
бамбу-ковий ведмідь, або велика
панда. Це один із рідких видів – на
волі зали-шилося щонайбільше 700
особин, у зоопарках – трохи більше
сотні. Саме тому велика панда стала
сим-волом Всесвітнього фонду
дикої природи. Велика панда – звір
чима-лий:
завбільшки
у
вертикальному положенні до 1м 80
см при масі
160 кг. Проте, вона дуже полохлива:
Почувши шурхіт, ховається в
бам-букових чагарниках, або швидко залізає на дерево. Доречі, і
дорослі і малюки панди люблять гойда-тися, повиснувши на гілках.
«Школярик» № 3 (35 ) листопад 2012 р.

Кукліч Т.В.

3

Велика панда мешкає в бамбукових чагарниках серед хвойних лісів
у горах провінції Сичуань. Панда потребує 18 кг листя і молодих
пагонів бамбука на день і 12 - 14 годин на їх пережовування. При
нагоді панда закушує комахами, пташенятами. Через чорні
«окуляри» очі панди здаються набагато більшими, ніж є насправді.
Невтішне горе
Китайська легенда оповідає, що
колись панди були зовсім білими.
Якось вони пішли на похорон
ма-ленької дівчинки, на знак
трауру набравши в лапи попелу.
Під час похорону звірі витирали
сльози, обнімалися, утішаючи один
одно-го, і затикали вуха, щоб не
чути ридань. Ось звідки на білій
шерсті з’явилися чорні плями.

• Скарбничка школяра
Правопис слів з ненаголошеними Е та И
Е чи И писать? Не знаю!
Щоб уникнуть зайвих мук,
Ти під наголос, звичайно,
Зразу став сумнівний звук!

•

Крилаті вислови. Фразеологізми
Ведмежа послуга
У байці Івана Крилова «Пустельник і Ведмідь» розповідається
про дружбу цих героїв. Вони завжди були нерозлучні. Пустельник
(той, хто живе самотньо) одного разу приліг відпочити та й заснув.
Ведмідь же старанно відганяв мух від свого друга. Він зігнав
наб-ридливу муху з його щоки, потім з носа, але вона сіла на лоб.
Це вивело ведмедя з рівноваги, і він, схопивши важкий камінь,
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вбив ним муху. Але і друг його, Пустельник, «надовго там
залишився».
Отже, ведмежа послуга – це безглузда послуга, яка, незважаючи
на добрі наміри, замість допомоги завдає великої шкоди,
неприєм-ностей.
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