
Першокласники малі

Прийняли участь у грі!

Дуже вдячні “Колоску”

За таку цікаву гру!

Делістянова Альона

Ми ретельно готувались,

В “Колоску” ми всі змагались,

Щось новеньке дізнавались,

На перемогу сподівались!

Халецька Софія
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Найбiльшi наземнi тварини

ЗОЛОТІ  НАШІ  ДІТИ
Доброго дня, шановна редакціє!
Участь у конкурсі “КОЛОСОК-осiннiй” 

стала значною подією в житті 1-В класу, де 
навчаються веселі, життєрадісні, активні, 
відповідальні та допитливі малюки. Інтерес 
до знань, який випромінюють ці дітлахи, 
прищепила їм класовод Олена Вікторівна 
Чернецька-Кліменчук.

Першокласники разом зі своїми батьками 
спробували себе у ролі поетів та склали 
вірші про своє захоплення конкурсом. Адже 
конкурс“КОЛОСОК”  це  не тільки творчий і 
пізнавальний процес, а й відчуття радості та 
свята. “КОЛОСОК”  дає багато! 

Левшун Ада Миколаївна,
 координатор конкурсу “КОЛОСОК”

 у НВО №25 м. Кіровограда

Дружно вчиться весь наш клас,
Бо бажання є у нас.
Швидко ми відповідаєм,
Що не знаєм – запитаєм!
Треба думати, читати,
Все довкола треба знати.
Поки ми читати вчимся
Мама з татом – у підтримці.
Це наш перший “Колосок”, буде ще багато.

З перемогою наш клас  будуть всі вітати! 
Здор Катя
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Дизайн і верстка Карінє Мкртчян -Адамян

Відчиняє двері дружний «Колосок»,

В світ розумних вчених, чарівних казок.

Фауна і флора зустрічають нас,

Мавпочка дарує свіжий ананас.

Ми сьогодні в школу разом всі прийшли,

Щоб прийняти участь у веселій грі!

Конкурс нас кмітливий об’єднав усіх,

Разом ми бажаємо досягти успіх!

Колюка Артем Незграбу ми порівнюємо зі слоном у магазині посуду. Але таке порів-
няння зовсім недоречне. Стадо слонів рухається у густих тропічних  зарос-

тях без тріскоту і рухів гілок. У слона обтічна форма тіла, як у дорогого авто-
мобіля! А завдяки пружинним подушкам на підошвах ніг слони  не в’язнуть у 

болотистій місцевості.
 Слони вправно плавають, легко долають підйоми, можуть швидко бігати  на 

рівнині.  Бійки між слонами – надзвичайна рідкість.
Слони – найбільші наземні тварини. Їх зріст складає 3–4 м.  Живуть слони до 

100 років, а зрілості досягають у 12–20 років. За добу дорослий слон з’їдає до 
100 кг трави та гілочок.  Чи є ще такі діти, які хочуть тримати  вдома слоника?

Після людини найрозумнішою твариною науковці вважають дельфіна, потім – 
мавпу, слона та собаку. Бачите, які розумники!

        Новонароджене слоненя – теж рекордсмен. Його зріст сягає 1 м, а маса – до 
100 кг. Слоненята люблять пустувати. Вчені вважають, що в дитячому віці ігри є дуже 

важливими і у людей, і у тварин. Ігри готують дітей до складних ситуацій у дорослому 
житті. І не лише слоненят, але й вас!

(твоє iм’я та прiзвище)

передплатний індекс 89454

Брав я участь в конкурсі, 
що зветься       “Колосок”.
Запитання– не з легких – такий мені урок.
Завдяки знанням – на все відповідав,
Маю силу волі я, і духом не упав.
Батькам своїм і вчительці я дякую за все,
І тільки перемоги я прагну над усе!

Максимович Данило

В нашій школі провели конкурс “Колосок”,
Заплети свої знання в конкурса вінок!!!
Хоч в знаннях про Україну нам рости й рости!
Доведи, що серед учнів кращий в цьому ти!!!!

Вінніченко Євгенія

Із конкурсу “Колосок”
Розпочнемо ми урок!
Не малесенькі вже діти,
А розумні ерудити!

Вакуленко Михайло



НАВІЩО СЛОНУ ХОБОТ? 
 Хобот – це не ніс. Це – верхня губа, 

що зрослася з носом. Хоботом слон не 
тільки дихає й чудово розрізняє запахи,  
але й працює, як рукою – підносить до рота 
рослинну їжу. В зоопарках ми можемо по-
бачити, як слон піднімає хоботом навіть 
дрібні монети. Хоботом він набирає воду, 
щоб напитися або прийняти душ, вислов-
лює свої почуття. Під час подорожі стада 
маленьке слоненя, щоб не загубитися, хо-
ботом тримається за хвостик братика чи 
сестри. Самка часто саджає своє слоненя 
на спину під час купання.

 КОГО БОЯТЬСЯ СЛОНИ?
Ви думаєте, мишей?  Ні, з таким 

досконалим пристроєм, як хобот, миші 
їм не страшні. Утікають вони лише від 
блукаючих мурашок, які несуть смерть 
усьому живому на своєму шляху.

Розумник: Для чого слони обливають себе та один одного у спекотні дні водою? 
Лапонька:  Мабуть, для того, щоб розвеселити один одного.
Пустунчик: А, може, загартуватися або полякати рибу?
Розумник:  Насправді, слони  обливаються, щоб охолодитися.

Запитання від Розумника. 
Чи бачили ви, як рятуються 
від спеки тварини? А рослини? 
Напишіть нам!

    ЩО ТАКЕ БИВНi?
А які величезні у слона зуби! Є у нього і бивні – 

видозмінені різці. Інколи бивні помилково називають іклами. 
Лише хижі звірі, наприклад, коти, мають ікла, а рослиноїдні 
їх не мають. Бивні у старих самців африканського слона 
досягають 3–3,5 м завдовжки і важать до 100 кг.

 У вчених викликає тривогу зменшення кількості слонів. 
Адже на слонів полюють заради  бивнів. Бивні  називають 
слоновою кісткою. Слонову кістку використовують для 
виготовлення дрібних речей і прикрас. Як це жорстоко!

 

АФРИКАНСЬКИЙ ЧИ iНДiЙСЬКИЙ?
Африканські слони більші, ніж індійські.
В африканських слонів бивні є і у самців, і у самок. У самок 

вони трошки менші, ніж у самців. А в індійських слонів самки 
не мають бивнів. Часто трапляються без бивнів і самці, їх 
називають “махна”.

 А ще африканські слони, на відміну від індійських, мають 
більші вуха. Вуха індійського слона невеликі, вони витягнуті 
вниз і загострені. Уважно розглянь малюнки і підпиши їх.

            ЗВiДКИ  ПОХОДИТЬ 
                                         ГРА У ШАХИ? 

На шахівниці  слон є дуже важливою 
фігурою. Це тому, що  у давнину слонів 
використовували у військових баталіях 
замість коней і машин. Довідайся, як 
“ходить” на шахівниці слон.

   

            Орган, утворений носом і 
верхньою губою 

   
         Ці зуби спричинили масове 

винищення слонів

    ПОЯСНИ ПРИКАЗКИ
• Слона я щось і не помітив!
• Не роби з мухи слона. 

ЯК ТИ РОЗУМiЄШ 
iНДiЙСЬКЕ ПРИСЛiВ’Я?

     За збитки, що вчинив слон, 
покарали осла.
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