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Берізка і Зайчик
  Жила собі в лісі Берізка. Стояла 

вона самотньо між кремезних ду-
бів. Коли це пробігав поруч Зайчик. 
Зупинила його Берізка та й питає:

-Зайчику, а в тебе дітки є?
-Так, - відповідає Зайчик, - в мене 

7 хлопчиків та 6 дівчаток.
-Який ти щасливий! – сказала 

Берізка. – А я завжди стою одна. І 
ніколи в мене не буде маленьких ді-
точок – берізочок.
Так сказала Берізка  і по її стов-

бурці потекли краплинки березо-
вого соку. То були сльози Берези. 
Пожалів Зайчик Берізку. Привів він 
свою сім’ю до Берізки, побудував 
коло неї хатку і стало Берізці не так 
одиноко.

Анна Середа,
учениця 2 класу

    Наш сайт в Інтернеті     http://vysoki-bairaky.com.ua

Наші діти і вчителі - найкращі!

Дитина - це початок і продовження. Дитина - це надія і розрада. Дитина 
- це єдине істинне багатство земного життя. 
Зростай, Дитино, у щасті, у родині, у любові. Зумій, Дитино, зрозуміти 

і оцінити батьків. Вчися, Дитино, у цьому світі бачити хороше і оминати 
погане. Дитино, подовше лишайся дитиною, бо ти рухаєш цей світ! 

З нагоди Дня захисту дітей 02.06 у районному Будинку культури 
(м.Кіровоград) були  нагороджені найкращі учні Кіровоградського 
району: переможці та учасники олімпіад, конкурсів,  змагань, як 
районних та обласних, так і всеукраїнських.
Делегація нашого НВК у складі учнів та педагогів повернулася 

із численними грамотами, дипломами та подяками. Тож Високі 
Байраки повинні знати своїх героїв:
колектив Високобайрацького НВК нагороджено грамотою Від-

ділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації як 
володарів «Гран-прі» районного огляду-конкурсу художньої сам-
+одіяльності «Степові джерела» серед дошкільних навчальних за-
кладів у номінації «Виразне читання»;
хореографічний гурток НВК нагороджено дипломом лауреата 

районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності учнівської 
молоді «Степові джерела».
Подяки отримали:
Ірина Киценко, учениця 3 класу, за зайняте ІІ місце в обласному 

музичному конкурсі «Паросток»;
Микола Петренко, учень 7 класу, за зайняте ІІ місце у Всеукра-

їнському конкурсі-фестивалі «Таланти багатодітної родини» у но-
мінації «Художнє та авторське читання»;
Віра Федотова, учениця 7 класу, за зайняте І місце у Всеукраїн-

ському конкурсі-фестивалі «Таланти багатодітної родини»;
Дар’я Семенова, учениця 1 класу, за зайняте ІІ місце у Всеу-

країнському конкурсі-фестивалі «Таланти багатодітної родини» у 
номінації «Художнє та авторське читання»;
Віталій Петренко, учень 3 класу, за зайняте ІІІ місце у Всеукра-

їнському конкурсі-фестивалі «Таланти багатодітної родини» у но-
мінації «Художнє та авторське читання»;
Володимир Петренко, учень 5 класу, за зайняте ІІІ місце у Всеу-

країнському конкурсі-фестивалі «Таланти багатодітної родини» у 
номінації «Художнє та авторське читання»;
вокальний квартет «Дзвіночки» за зайняте ІІ місцеу Всеукраїн-

ському фестивалі-конкурсі «Золотий Орфей»;
Артем Дронь, учень 5 класу, за зайняте І місце у Міжнародних 

змаганнях з дзюдо серед юнаків та дівчат;
Владислав Медведєв, учень 5 класу, за зайняте І місце у Між-

народних змаганнях з дзюдо серед юнаків та дівчат;
Андрій Пятов, учень 4 класу, за зайняте І місце у Всеукраїнсько-

му турнірі з боротьби дзюдо.
Наш дружний колектив, учні і вчителі, постійно розвивається і 

працює над собою. Адже, лише працюючи над власним вдоскона-
ленням, можна досягти високих результатів. 

К.О. Братко

1 червня - День захисту дітей

Ослик Боба і Слоник Кузя
   Жив собі Ослик Боба.
   От одного разу пішов він по ягоди, але він не 

знав, що в лісі є ягоди отруйні і не отруйні. Йде, 
йде, а назустріч йому Вовк. Вовк і каже:

-О, я тебе з'їм.
Ослик злякався і почав тікати.  Біг він, біг та 

й прибіг до хатинки, де жив Слоник Кузя. Кузя 
швидко впустив Бобу в хатинку і зачинив двері 
перед носом Вовка. Як Вовк не крутився, не вер-
тівся, але не міг потрапити в будиночок. Постояв 
він, постояв, та й пішов. А Слоник Кузя провів 
свого нового друга і допоміг йому назбирати їс-
тівних ягідок. Адже Кузя добре знав, які ягоди в 
лісі їстівні, а які – отруйні.

 Боба подякував і запросив  Слоника до себе в 
гості. З тих пір Ослик Боба і Слоник Кузя – великі 
приятелі.

Вікторія Коростієнко, 
учениця 2 класу

Весела казочка
   За горами, за лісами, біля самого моря жила – була Мишка. 
   Одного разу Мишка сиділа на березі, довго дивилася на море  

і їй було дуже сумно. Вирішила  вона погукати Кита. Приплив 
Кит та й каже:

-Мишко, тобі сумно, то сідай на мене , попливемо, я покажу 
тобі море.
Мишці було страшнувато, але цікавість перемогла. Сіла вона 

на Кита, та й попливли. Мишка побачила таку красу, що не хо-
тіла вже й додому повертатися. Але Кит сказав Мишці, що їй в 
морі не можна залишатися надовго, та й відвіз Мишку назад до 
берега. 
Але тільки Мишка зійшла на землю, як її чекали нові приго-

ди. Звідки не візьмись вискочила Лисичка та й давай ганятися 
за Мишкою. Мишка тікає та пищить. Почули цей писк маленькі 
цуценята, які гралися поруч та й вирішили допомогти Мишці. По 
одному б вони Лисицю не здолали б. Бо  самі були ще малень-
кі. А от разом. Побігли вони всі шестеро: Міша, Тоша, Малюк, 
Паша, Маша і Даша (так було звати собачок!) на писк Мишеняти. 
Та всі гуртом як накинуться на Лисицю. Давай її кусати. Хто за 
лапу, хто за хвоста. Злякалася Лисичка такої кількості собак, та 
й втекла до лісу. А Мишка подякувала своїм рятівникам і задо-
волена своїми пригодами повернулася додому.

Єлизавета Амбросімова,
учениця 2 класу
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 Літо прийшло - табір принесло!!!

(Із щоденників табору «Червона калина»)
Ось уже який рік поспіль на базі Високобайрацького НВК 

протягом перших трьох тижнів червня працює пришкільний 
оздоровчий табір «Червона калина». Цей навчальний рік не 
став виключенням. Діти з нетерпінням чекали його відкрит-
тя, адже табір - це веселий час активного спілкування. Жоден 
день не минає даремно. Діти набираються вражень і здоров’я.

 02.06. День перший. День захисту дітей. Ознаменувався 
відкриттям 
т а б і р н о ї 
зміни на 
с вя тков і й 
л і н і й ц і . 
Учнів було 
о з н а й ом -
лено з пра-
вилами по-
ведінки в 
таборі. Також 
відбувся кон-
курс емблем, 
газет та деві-

зів загонів. У другій половині робочого дня табору дітям було 
запропоновано заняття за інтересами:

-  «Граймося з нами» (година народних ігор),
- Конкурс «Я – юний художник».

 03.06. День другий. Сильні, спритні та 
сміливі. Діти були у захваті від проведеної 
краєзнавчої екскурсії до «Панського колодя-
зю». Також путівкою дня було пердбачено 
інтелектуальну гру «Наше здоров‘я і наші 
знання», спортивні змагання та естафети, 
настільні ігри та інші розваги.

04.06. День третій. День гумору. Було 
організовано та проведено гуморину та по-
сиденьки з жартами та байками. Діти ман-
дрували стежинами рідного краю. Вихова-
телі підготували ігротеку «Валізу жартів». 
Також було заплановано тренінгове заняття 
«Правила мого життя».

05.06. День четвертий. У світі казки. 
Конкурс «Розіграй казку» було проведено у 
актовому залі на великій сцені. Учні проде-
монстрували свої акторські здібності. Над-
звичайно зацікавила  дітей вікторина «Яка 

казка?». Для менших вихованців табору було  організовано 
годину українських народних казок та загадок. Також відбувся 
конкурс малюнків «Мій улюблений мультфільм». Для активно-
го відпочинку було запропоновано настільні та рухливі ігри. За-
вершився день заняттям із казкотерапії.

06.06. День п’ятий. День здоров’я. Вихованці взяли участь 
у святі чистоти і здоров‘я. Для малечі було проведено гру «По-
ліклініка доктора Ай-болита». У другій половині дня відбувся 
конкурс колажів: «Здоров‘я – найцінніший скарб». 

10.06. День сьомий. День безпеки. Мабуть, вихованці табо-
ру не забудуть прекрасну екскурсію до станції Канатове, зна-
йомство із роботою залізничників. Також діти мали змогу по-
змагатися в інтелектуальній грі «Найрозумніший» та конкурсі 
плакатів «Твоє життя в твоїх руках». Для здоров’я, як завжди, 
-  ігри на свіжому повітрі.

11.06. День восьмий. День екології. Цього дня для вихован-
ців було проведено екологічну вікторину. Та найзахопливішою 
подією стала екскурсія до Рожнатівського водоймища (с.Високі 
Байраки). Діти навіть рибки наловили руками!!! Також учні ви-
готовляли поробки з природних матеріалів та створювали кола-
жі на тему «Світ природи навколо мене».

12.06. День дев’ятий. День іменинни-
ка. Почався екскурсією-прогулянкою на 
«високобайрацькі горби», де вихователі 

на свіжому повітрі провели ранок „З Днем 
народження” і привітали всіх літніх іме-
нинників. Висловлюємо подяку сільській 
раді та Н. М. Корнеті за подарунки для 
іменинників. І тут не обійшлося без див: 
на одному із водоймищ нам вдалося поба-
чити сім’ю прекрасних лебедів (аж вісім 
малюків!). Закінчився день конкурсом ма-
люнків «Дружба починається з усмішки» 
та заняттями за інтересами.

13.06. День десятий. День спорту. Рух-
ливі ігри, змагання у парку с.В.Байраки 
були заплановані у путівці цього дня. 
Також було проведено  
спортивно-профілактич-
ні вправи «Чесна гра». 
Діти у нашому НВК над-
звичайно активні, тому 
на цьому все не закінчи-
лося. Була організована 
прогулянка на свіжому 
повітрі, а по завершен-
ню конкурс малюнків: 
«Бережіть здоров‘я зма-
лечку!».
Слід відзначити, що 

кожного дня у таборі із 
вихованцями проводять-
ся бесіди з гігієнічного 
виховання та безпеки 
життєдіяльності. 

16.06. День одинадця-
тий. День лікарських 
рослин. Для учнів було 
організовано виховний захід «Знахарські 
посиденьки», другою частиною якого був 

збір лікарських рослин та виготовлення 
гербарію. Велике пожвавлення у вихован-
ців викликав фото – конкурс «Рослини, 

що лі-
кують». 
А по 
з а в е р -
шенню 
дня від-
б у в с я 
п е р е -
г л я д 
т е л е -
передач 
про світ 
рослин 
і для 
всіх ба-
жаючих 
конкурс 
на най-
кращий 
в и г о -
т о в -
л е н и й 
в л а с -
н и м и 
руками 

сувенір. 
17.06. День дванадцятий. День худож-

ників ознаменувався   подорожжю до кра-
їни уяви. Кожен зміг себе проявити у кон-
курсі «Я – юний художник». Коли роботи 
вже були готові, вихователі подбали про 
виставку-вернісаж дитячої творчості. Ці-
кавим видом малювання виявився спосіб 
під назвою «Чарівні долоньки» (малюнки 
долоньками). Це захопило і дорослих, і 
малих.

18.06. День тринадцятий. День скар-
бів. Цей день викликав багато емоцій у 

дітей - відбулася гра «Пошуки солодкого 
дерева». Вихователі, які працювали на 

таборі цього дня подбали про солодкі по-
дарунки для дітей. Для продовження теми 
дня вихованцям було запропоновано пере-
гляд відеофільму «Острів скарбів». 

19.06. День чотирнадцятий. День 
талантів. Конкурс колажів «Мої захо-
плення» зібрав чимало учасників. Загони 
змагалися між собою. Були представлені 
навіть індивідуальні роботи. Цікавість 
учнів викликав конкурс «Кращий дизай-
нер – модельєр». Тут меж для фантазії 
просто не було: були представлені і екзо-

тичні моделі одягу, і традиційне вбрання, 
а також костюми казкових героїв і вигада-
них персонажів. Свої вокальні здібності 
вихованці мали можливість проявити у 
конкурсі «Караоке в таборі». Наспівалися 

від душі. Завершився 
день танцювальним 
феєрверком.

20.06. День 
п’ятнадцятий. День 
прощання з табором. 
Розпочався останній 
день табірної зміни 
активно - рухливими 
іграми. Заряд енергії, 
який отримали учні, 
було витрачено на 
творчість: конкурс на 
кращий виріб з при-
родних матеріалів та 
випуск газети «Від-
гуки про табір». А на 
завершення дня для 
вихованців було ор-
ганізовано святкову 
дискотеку „Табір, до 

побачення!” і спечено солодкий пиріг. 

(Із щоденників табору «Червона калина»)


