Не сумуй, жартуй, всміхайся,
Завжди добрий настрій май
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6 грудня
свято
у наших
хлопчиків
Вітаємо!!!

Щоб у всьому
вам щастило,
Щоб вам жити
було мило.

•

Дитяча творчість
Зима

Ось прийшла до нас зима
І у нас вона пита:
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-Чи подобаюсь я вам,
Серед дуже гарних дам?
Кукліч Т.В.
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Дітлахи відповідають:
-Краще Вас ніде немає!
Ох, зраділа зимонька,

•

І посипала пухкий сніжок
На маленьких, гарних діток.
Янушевська Віка

Здоровенькі були
1 грудня – всесвітній день боротьби зі СНІДом

СНІД – тяжке інфекційне захворювання. Хвороба виникає, коли в
кров людини потрапляє вірус імунодефіциту. Цей вірус назвали ВІЛ –
вірус імунодефіциту людини. Він проникає в організм і руйнує імунну
систему, яка необхідна людині для захисту від різних інфекцій.
Особли-вістю вірусу імунодефіциту людини є те, що він проникає у
клітини кро-ві і знищує їх. Яка існує профілактика СНІДу?
• Не торкатися крові інших людей!
• Не гратися бинтами, шприцами, голками та лезами, знайденими
на вулиці!
• Не проколювати собі або іншим дітям вуха!
• Не робити татуювання!
• За необхідності користуватися тільки одноразовими шприцами
або стерильними медичними інструментами!
• Ніколи не пробувати наркотики, щоб не стати наркоманом!

• Скарбничка школяра
Правопис префіксів з-, сЖила – була бабуся тиха
З смішним ім’ям Ка Пе Те Фи Ха.
Бабуся щось тихенько скаже,

Бабуся правило підскаже!
Чому в бабусі таке цікаве ім’я?

• Світ тварин
Чому кішки муркочуть?
Вважається, що кішки муркочуть, коли вони задоволені. Але
достеменно* цього ніхто не знає. Кішки народжуються зі здібністю
муркотати; кошенята видають слабкі звуки, коли
смокчуть материнське молоко. Вчені вважають,
що муркотіння починається, як форма
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спілкування мами-кішки зі своїми кошенятами. Муркотіння кошенят
повідомляє кішці, що кошенята почувають себе гарно, добре
живляться, і у відповідь, кицька теж замуркоче. Пізніше кішки
муркочуть, коли вони задоволені, або як дружнє привітання.
Багато вчених вважають, що причиною муркотіння є вібрація*
крові у великій вені в грудях кішки, яку викликають м’язи навколо
неї, що багаторазово стискають і відпускають цю кровоносну
судину. Повітря в легенях і дихальному горлі кішки посилює ці
вібрації так, що їх можна чути (хоча, інколи кішки муркочуть
мовчки, і муркотіння можна тільки відчути). На думку інших вчених,
муркотіння відбувається тоді, коли починають вібрувати так звані
хибні* голосові зв’язки – мембрани, розташовані в горлі кішки
навколо справжніх голосових зв’язок.
*Вібрація – дрижання, тремтіння
*Хибні – несправжні

•

Фразеологізми. Крилаті вислови
Брати ноги на плечі
На плечі брали, звичайно, не ноги, а чоботи, черевики –
взуття. Ще в далекому минулому чоботи були розкішшю для
простого люду. Їх берегли, щоб вони довше носилися. При
далеких переходах чоботи часто перекидали через плече. З села
в місто і навпаки люди ходили пішки. Щоб швидше подолати
шлях, йшли босоніж. Взуття відпочивало на плечах. А особливо
тоді, коли бігли, тікали.
Так з’явився фразеологізм «брати ноги на плечі», який має
значення йти швидко, тікати.
Видно пана по халявах
Раніше в Україні належність людей до майнових станів
розрізнялась за кольором чобіт. Червоні чоботи носили багаті
люди. Жовті – люди середнього достатку. А найбідніші мали
чорні чоботи, а то й зовсім були безчобітними.
Ті, хто хотіли відрізнитися від зовсім бідних, носили
чоботи двох кольорів. Нижня частина була чорна, а халяви жовті
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або червоні. Коли чоботи зношувались, пришивали нову нижню
частину чобіт ( її називали пришва). Комбіновані чоботи були
дешевшими від нових, жовтих чи червоних. Цих панів справді
було видно по халявах.
Сьогодні вислів «видно пана по халявах» вживається, коли
мова йде про того, хто виказує своє чванство, хвалькуватість.

•Ми подорожуємо
Продовжилася наша екскурсія по Вінниці на території
Ві-нницької Кондитерської фабрики ROSHEN, де відкрився
дитя-чий розважальний центр. Він є унікальним та єдиним в
Україні повністю автоматизованим інтерактивно-освітнім
комплексом для дітей молодшого та середнього шкільного віку.
Екскурсія
розпочалася
у
вироб-ничому цеху, де ми мали
можли-вість
спостерігати
за
виробниц-твом
цукерок
"Шоколапки". Ми не лише
побачили процес вигото-влення
солодощів,
а
й
розгадали
таємниці їх інгредієнтів –
потра-пивши далі у новий
дитячий роз-важальний центр.
Для цього нам потрібно було
здійснити інтерак-тивну подорож по 4 кімнатах, ко-жна з яких
зберігає секрети цукру, шоколаду, смаку і запаху.
Початок нашої подорожі - це зустріч з «живим» роботом
Робошеном. Він розповів про правила гри – в кожній з кімнат на
нас чекало певне завдання,
впоравшись з яким ми
от-римували код, який
потрі-бен, щоб пройти в
насту-пну кімнату. Лише
розга-давши всі таємниці і
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вико-навши всі завдання, ми от-римали доступ
найба-жанішого - солодощів.
Закінчилася наша подорож переглядом "шоколадного"
фільму у 4D-кінотеатрі

до

З Новим роком!
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