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 краса і спокій» (вірші поетів світу про 

природу) – серед десятих класів: Сафро-

нова Анастасія, Некрасова  Діана, Олі-

шевська Катерина (учні 10А класу), Мос-

каленко Юлія, Жилінська Тетяна (учні 

10Б класу), Золота Єлизавета, Кіприч 

Альона (учні 10В класу). «Поетична вітальня» 

назвала найкращих серед одинадцятикласників: 

Івасик Анастасія, Богун В’ячеслав, Пирлик Антон 

(учні 11А класу), Солонік Кирило (учень 11Б кла-

су).  Переможцем у конкурсі рефератів «Традиції 

і новаторство в поезії ХІХ століття» стала Олі-

шевська Катерина.  

У повсякденному шкільному житті діти отримують знання із 

різних навчальних предметів, які допомагають набути певних 

умінь і навичок. А щоб перемогти у конкурсі 

«Лабіринти детективних розслідувань» уч-

ням 7Б класу, треба було виявити знання не 

тільки із вивченого розділу, а й показати 

свій загальний розвиток, допитливість, логі-

чне мислення, вміння вести дедуктивний 

метод розслідування. Краще всіх із цим справилися Бабай Мак-

сим, Чернишов Юрій, Сарахман Катерина, Терпай Дар’я. А ще 

учні 7Б класу «побували» у музеї Шерлока Холмса, 

«переглянули» його експонати, «поповнили» власними, на які 

їх наштовхнули сюжети творів Артура Конан Дойла. 

Конкурс юних письменників 

«Шкільний іронічний детектив» прове-

дено у 7Б класі. Аплодисменти однокла-

сників та дипломи отримали Бабай Мак-

сим, Пономаренко Яна, Сарахман Кате-

рина, Кравченко Іван, Трещов Євген. 

Робота детективного агентства 

«Золотий жук» виявила кращого Пінкертона: Сміюха Владис-

лав (9А клас), Кучеренко Ігор (учень 9Б класу), Новікова Тетя-

на (учениця 9В  класу).  

Заступник директора з навчально-виховної роботи        

Л.М.Миргородська 

    Перший день декади був організаційним. «Чарівний 

сад світової літератури» ознайомив учнів із планом про-

ведення декади. Зривати незвичайні плоди із чарівного 

саду допомагали учням вчителі світової літератури Лит-

вин М.О., Усенко І.А., Миргородська Л.М. 

Справжнім ярмарком народної творчості видався 

другий день, бо саме таку назву 

він мав. Ігрова перерва для учнів 

початкових класів «Веселий яр-

марок «Народ скаже, як зав’яже», 

найактивнішими його учасника-

ми були Соловей Роза, Вечірко 

Анна, Хирса Іван, Красьоха Мак-

сим (учні 1В класу), Нестеренко 

Микола (учень 2Б класу). 

В ігровому шоу «Найрозумніший» усі учні 5В класу 

були активними, але до фіналу дійшли Волжан Ольга, 

Бухтіяров Артур, Панасенко Ангеліна, Павлюк Владис-

лав, Гаржа Юлія, Ляпчук Да-

р’я. Усі вони отримали дипло-

ми, а найпочесніше звання 

«Найрозумніших» вибороли 

Волжан Ольга та Бухтіяров 

Артур. 

У справжньому казковому 

містечку побували учні 5А 

класу та 5Б класу. Літературна гра «Завітайте в Казког-

рад» назвала переможців гри-змагання. Ними стали: Ка-

рплюк Марія, Гапоненко Вікторія, Пампур Єлизавета, 

Под’ячева Анна (учні 5А класу), Сичова Олександра, 

Скоропад Наталія, Харламов Ярослав (учні 5Б класу). 

Конкурс малюнків «Захоплюючий світ казок» прове-

дено серед учнів 5 – 6 класів. Найкращими визнані робо-

ти учнів: Богданчикова Богда-

на, Бублик Тетяни, Омельчен-

ко Аліни, Педенка Владислава, 

Рабишко Вікторії, Махріної 

Юлії, Тян Ольги (учні 6Б кла-

су), які створили серію кадрів 

до казки «Попелюшка». 

Російській мові був присвячений один із днів декади. 

Цього дня проведено конкурс «В мире русского слова», 

конкурс ерудитів «Знаток русского языка». У пізнаваль-

ній грі «Сказочное путешествие» в 5В класі, найкра-

щою стала Волжан Ольга, бо казковим персонажам не 

вдалося заманити її у нетрі лісових хащ. Перемогу у 

конкурсі ерудитів здобули учні 6А класу Папченко Ма-

рія, Корота Тетяна, Пампур Анастасія, Сафронова 

Юлія, Бира Єлизавета. 

Багато таємничого містив у собі день міфології та 

балади «Із глибин віків». Увагу глядачів привернула 

виставка малюнків «Стежками міфів». У 8А класі відбу-

вся літературно-історичний вечір «Із глибин ві-

ків» (міфи стародавньої Греції), турнір ерудитів 

«Кращий знавець героїчних пісень і балад», 7Б клас. 

Уявну подорож «На землях Еллади» здійснили учні 6А 

класу та 6Б класу. У ході гри визначено переможців 

подорожі-конкурсу, яких нагороджено дипломами. Ни-

ми стали  Папченко Марія, 

Олійник Олександр, Кравчен-

ко Андрій, Онушко Іван (6А 

клас) Богданчиков Богдан, 

Тян Степан, Павліков Артем 

(6Б клас). 

Справжній артистизм у 

конкурсі читців байок виявили учні 6А класу Ряполов 

Антон, Папченко Марія. Рульова Владислава, Сафроно-

ва Юлія. Активну участь в їх інсценізації прийняли учні 

6В класу Татара Діана, Росинчук Максим, Горбалюк 

Дмитро, Градовенко Юлія. Найкращими артистами  при 

показі байки «Ворона та Лиси-

ця» стали Чуглазова Діана, 

Шин Вікторія, Чуглазов Стані-

слав. Найкращі ілюстрації до 

виставки «В гостях у героїв 

байок» намалювали Бурлака 

Альона, Магомедова Марія, 

Чуглазова Діана (6В клас).  
У рамках дня поезії «Поетична палітра» виявлено 

кращих декламаторів. Усний журнал “Там, де панують 

З 12 по 22 квітня в Солонянській середній загальноосвітній школі № 1 тривала декада світової літератури. Кожен день декади мав 

певне спрямування. Вже самі назви днів декади говорять про широку панораму цікавих заходів, які відбулися у класних колективах.  
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Каструля й  чайник 
Були собі каструля й чайник, 
Стояли поряд на плиті. 
Зайшла в них мова, 
Хто з них старший 
Й про справи кухонні оті. 
«Я напуваю гостей чаєм», -  
Хвалився чайник із свистком. 
І запихтів, забулькав,  
свіженьким кип’ятком. 
Каструлька заблистіла  
начищеним бочком,  
і так запахло з неї  
м’ясцем із часничком. 
Вона говорить чайнику: 

Лисиця і телевізор 
Сиділа лиска в нірці 
Та й почула стук у хвіртці. 
Телевізор вона бачить,  
А курка біля неї кудкудачить. 
Сіла на пеньок… 
Дивиться, а там торжок. 
В телевізорі його вгледіла, 
Та  й одразу лисонька зраділа: 
Не їсть, не спить –  
В телевізор її думка летить… 
І такеє їй братик сказав: 
«Не гоже час свій забирати 
І на всякі дурниці увагу звертати» 

   Біжко Юлія, 6А клас. 

Чайник та каструльки 
Якось у суботній ранок 
Чайник згадував каструль-панянок: 
«Чи й не краса велика –  
Каструльки в горошок! 
Мабуть, ніхто не знає –  
В нас немає чайних ложок. 
Нікому не потрібен я. 
А от – дарма! 
Є у мене хитрий план, 
Розповім на вушко вам…» 
Встав чайничок  посеред ночі,  
До плити підповзає –  
Всі конфорки зіпсував. 
Злі думки на серці тримає. 
А в неділю на обід гості завітали, 
і у господині чаю попрохали. 
Вона на кухню полетіла, 
Новенький чайник  у руки взяла. 
Той одразу здогадався: 
«Ой, накликана біда!» 
Чайник бурчить, 
Щось під ніс пихтить. 
Бідолашка в диму,  
Бідолашка коптить! 
Мораль в цій байці є така –  
Заздрість завжди веде до гріха. 

   Папченко Марія, 6А клас 

Коза і Полкан 
Мисливці вовка вбитого привезли в село. 
Зустрілась Коза їм на дорозі,  
із сумом глянула та пустила сльози. 
Зіпершись на паркан,  
спостерігав картину цю Полкан  
й ну кепкувати:  
- Чого над вовком сльози проливати! 
- Мовчав би краще! 
Я не за вовком голосила,  
а лиш за тим,  
що він мою сусідку милу 
не встиг вхопити в пащу. 
    Ряполов Антон, 6А клас. 

Ворона і Чиж 
(Байка) 

Неподалік озера, з якого визирали жаби, 
сидів на гілці й виспівував Чиж. Поблизу 
нього каркала собі й Ворона та бачить, 
що Чиж не полишає співати. Вона гово-
рить: 
- Чого ще й ти сюди пнешся, жабо? 
- А чому це ти мене жабою звеш? – спи-
тав Чиж Ворону. 
- Тому, що ти такий же зелений, як жаба. 
- Коли я жаба, - мовив на те Чиж, тоді ти 
сама справжнісінька жабера, 
бо спів твій схожий на жаб’я-
чий. 
         *  *  * 
Серце і звичаї людські мають свідчити, 
хто він такий, а не зовнішні якості.  
Дерево по плодах пізнається. 

   Пампур Анастасія, 6А клас. 

Хробак і мавпа 
На пеньку сиділа мавпа 
Та банан жувала. 
Голова неначе лампа 
Ледве не упала. 
А повз неї ліз хробак 
З шкіркою у роті. 
- Як це смієш ти отак? 
Не заважай моїй роботі. 
Чи не бачиш ти, 
Що я банан жую? 
Та не міг би ти піти 

І звільнити територію мою? 
Я ж царівна в світі цім,  
Ціни нема мені, 
І володію я усім, 
Тому іти вже час тобі.  
І в світі часто так буває,  
Людина думає,   
Що їй ціни немає. 
Та варто іноді  
у дзеркало дивитись,  
і з іншими людьми  
не варто нам сваритись. 

   Корота Тетяна, 6А клас. 

«В мені готують страви, 
І добавляють в мене 
 прянощі й приправи,  
щоб все було смачніше,  
і з’їли все скоріше! 
Та ось з’явилась господиня  
з якоюсь сумкою в руках. 
Каструля з чайником не знали, 
що це до них підкрався крах! 
У сумці виявився чайник 
електричний, модний весь! 
І каструля нова, гарна  
з’явилась наче із небес. 

   Лобаченко Олександр, 6А клас  
 

Пристрасті на кухні 

Стояв посуд на полиці одній: 
Каструля та чайник з сковородой. 
От чайник закохався  
та втратив бідолаха спокій. 
І нарешті він випустив пару: 
«Я люблю вас, каструля,  
ви така чистюля!» 
Але каструля над ним  
віддала перевагу самовару. 
І чайник вигукнув:  
«Ну що ж, не біда,  
мені більше подобається сковорода! 
Ви, сковорідка, така молода,  
оладки мені смажитимете з утра!» 
Сміявся суперник товстун-самовар: 
«Твоя сковорідка оладки  
пішла продавать на базар».   
І чайник залишився на кухні  
однісінький: 
«Тепер буду на кухні сам-самісінький». 
         *  *  * 
Мораль цієї байки: Якби чайник 
 по-справжньому любив каструлю 
або сковорідку, то він би не вірив само-
вару. 

     Соломко Юлія, 6А клас. 
 


