
                 

 

 

 

 

 

 

 
ВЕСНЯНА  ТОРБИНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взяли участь і посіли 3-

тє місце в спортивно-

масовому заході «Ігри 

чемпіонів» 

 

Година пам’яті «Ми будем довго 

пам'ятати і вам забути не дамо» 

 

Квест-гра "Экологічний марафон" 

 

Свято Масляної 

 

Засідання круглого столу на 

тему «Мужай, прекрасна 

наша мово!» 

 

Міський фестиваль-конкурс художньої 

творчості «Віват, талант!» 

 



 

 

 

 

      Настала весна, гріє сонечко, а ми чомусь швидко втомлюємося, 
навіть настрій і апетит пропадає. А все через те, що запас вітамінів у 
організмі майже вичерпаний. Що ж робити? 

      «ТОРБИНКА» рекомендує вам приготувати вітамінну «бом-
бу», яка прогонить втому. 

Четвертинку качана білої капусти дрібно пошаткувати, посоли-
ти, збризнути соком одного лимона, додати одне нарізане кубиками 
яблуко, одну потерту на дрібній тертці морквину, дрібно порізану 
зелену цибулю, полити олією, прикрасити шматочком мандарина. 

       Смачного! 
 
 

        

 

      «Торбинка» кличе своїх читачів на презентацію їжі, яка 

допоможе вам стати розумниками. Не кажіть ніколи, що у 

вас немаєздібностей до того чи іншого шкільного предмета. 

Можливо, ви просто не ту їжу вживаєте. Скуштуйте такої і 

перевірте, чи краще запрацював ваш мозок.  

                         

10 продуктів, від яких розумнішають діти 
 

1. Жирна морська риба, зокрема  лосось, поліпшує пам’ять, увагу, 

мислення. 

2. Яйця, особливо жовтки, покращують пам’ять. 

3. Арахісове масло, арахіс – джерело вітаміну Е, який захищає від 

нервування. Несолоний арахіс можна додавати до салатів. 

4. Хліб із цільного зерна живить нервову систем у. 

5. Вівсянка допоможе реалізувати розумові здібності. 

6. Ягоди (усі!) захистять від хвороб, поліпшать пам’ять. 

7. Квасоля і горох сприяють розвитку розумової діяльності. 

8. Кольорові овочі (помідори, гарбуз, морква, шпинат, перець) 

живлять мозок вітамінами, відновлюють ушкоджені клітини. 

9. Молоко, ряжанка, кефір, сметана, йогурт допомагають мозкові 

працювати без «аварій». 

10. Нежирна яловичина допоможе краще все запам’ятовувати. 
 

 

 

«БОМБА» для… втоми 
 

«РОЗУМНА» ЇЖА 



 

 

                         

 

           На початку березня «Тор-
бинкою» було проведено опитування 
учнів 5-8 класів, щоб простежити, 
якій їжі надають перевагу наші ви-
хованці, коли мають кишенькові 
гроші та бігають до супермаркету. 
В опитуванні взяло участь 36 осіб. 
 

Вермішель із пакета  0 

Чіпси   3 

Сухарики 2 

Шоколадний батончик 4 

Морозиво   3 

Йогурт    6 

Банан   8 

Апельсин (яблуко)     10 

 
           Як бачимо, деякі діти ще   дуже мало знають про шкід-

ливу (сміттєву) їжу. 

Чіпси, сухарики, шоколадні батончики, морозиво – ці 

продукти недарма називають сміттєвими: щоб вони мали 

вигляд, запах і смак натуральних продуктів, до них додають 

харчові добавки. Вони не виконують головного завдання, зад-

ля якого ми вживаємо їжу: не насичують організм поживни-

ми речовинами і не стають будівельним матеріалом – адже 

дитина має рости і розвиватися. 
 

 

ОЙ, МАМО, ЩО Я ЇМ?! 



 

 
 

 

        

      Навіть за тисячі кілометрів від місця проведення АТО, у мирних 

містах і селах Країни, звичайні люди потенційно можуть щодня наража-

тися на небезпеку або потрапити у надзвичайну ситуацію. Джерелом її 

можуть бути як небезпечні люди (терористи, фанатики, особи із захворю-

ваннями нервової системи та ін.), так і залишені ними вибухо-, вогненебе-

зпечні або токсичні предмети. 

    Радимо звертати увагу на не типові для закладу предмети. На-

приклад, у продуктовому магазині помітили коробку, запаковану мотуз-

ками, якими зазвичай пакують будматеріали тощо. Або у школі знайшли 

пакет із пляшками з незрозумілою рідиною. І якщо такий предмет помі-

тили, необхідно: 

 

* попередити людей, які перебувають поряд, що їм слід покинути при-

міщення; 

* донести цю інформацію до працівників та керівництва закладу; 

* самому вийти із приміщення або відійти на безпечну відстань від 

предмета і тільки потім викликати рятувальників, адже використан-

ня мобільного телефону поряд із небезпечним предметом може спрово-

кувати пристрій на детонацію.  

ЩО МОЖЕ СТАНОВИТИ НЕБЕЗПЕКУ У ГРО-

МАДСЬКОМУ МІСЦІ: 

МАГАЗИНІ, ЛІКАРНІ, ШКОЛІ, КІНОТЕАТРІ 
 


