


Шкільне життя

5 – Б класу

Завжди поспішаєм в затишний куточок …

Підготувала Кисіль Євгенія



1 вересня – День знань

Дзвенить, дзвенить шкільний дзвінок —

Нас закликає до навчання.

Ми поспішаєм на урок,

І знову йдемо в світ пізнання
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Шкільні будні

 Моя школа — рідне коло
вчителів і друзів.
Я не спізнююсь ніколи
й на відмінно вчуся.

 Я люблю усі предмети,
навіть математику.
Особливо з інтернетом
я люблю займатися.

 Є гуртки і кабінети,
ще й розваги різні.
Як же можна не любити
свою школу рідну?



Ярмарок
Гей, на ярмарок хутчіше,

І не пішки, а бігом!

Тож збирайтесь веселіше

Всі на ярмарок — гуртом! 



Відпочинок на природі

Турпоход, турпоход.
Не боимся мы невзгод.
Турпоход, турпоход
нам запомнится на год.



Поки дощ холодний лив,
Річ важливу зрозуміли:
Хто один – завжди сумний:
В непогоду, в день ясний.
З другом світ стає чудовим,
Навіть в зливу кольоровим!

http://stat20.privet.ru/lr/0b293062d58cee55a286fd26679138d0


День вчителя

.

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш - найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.
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День козацтва

Найкращі вояки –

Запорозькі козаки !

І не буде переводу

Українському народу

Доки із глибин сторіч

Долина козацький клич.
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У храмі цім, є місце всім –

Хто пише і читає,

Хто не лінується у нім,

Той цілі досягає.



Хортиця 
 Славетна земле хортицька,

Вишнева, яблунева ти!

В тобі, мов риба в неводі,

Душа моя тріпочеться!

.



Міс Осінь 2012.
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Родинне свято

Ти станеш кращим і, напевно,

В життя підеш сміливо й певно,

Та пам’ятай, ти не один!

З тобою вся твоя родина:

Батьки, бабусі та діди,



В кожної людини ,є своя родина. 
Є батьки,і тітка й дядько 
Може сестри є й брати. 
Ця родина є щаслива, 
Бо всі разом-вони сила! 
Це-підтримка й розуміння, 
Це-повага ,це-коріння. 



Последний день учения

За окнами – жара.

Все дневники с отметками

Получены с утра.

И новые учебники

На следующий год.

А твердые обложки

Так пахнуть новизной.

Каникулами длинными 

И свежестью лесной

http://i044.radikal.ru/1004/7a/8586d717e95f.gif


До наступного навчального  року!
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