
      26 кві-

тня 1986 року о 

1:23 за київським 

часом сталася найбільша техногенна ава-

рія в історії людства - вибухнув четвертий 

реактор Чорнобильської АЕС і сумарна ра-

діація ізотопів, викинутих в повітря, склала 

50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, 

ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 ро-

ц і . о о о о о б б б б б б б б б б б б б б б б б б . 

     Лише наступного дня, після того як у 

Швеції за рівнем радіації визначили, що в 

Україні мала місце аварія, уряд СРСР пові-

домив про Чорнобильську трагедію. Від 

вибуху і при гасінні пожежі, що тривала 

близько 10 днів, загинув 31 чоловік і більше 

200 було госпіталізовано. За неофіційною 

статистикою в Україні померло не менше 

15 тисяч людей, які були уражені в резуль-

таті аварії на Чорнобильській АЕС.      Збу-

дована в 1976 році, Чорнобильська АЕС, 

розташована за 100 кілометрів на північ від 

Києва; вона мала чотири реактора, кожний 

з яких був здатен виробляти до тисячі ме-

г а в а т  е л е к т р о е н е р г і ї . 

     Увечері 25 квітня 1986 року група інженерів по-

чала проводити на 4-у реакторі абсолютно непід-

готовлений технічний експеримент, під час якого 

потужність реактора була знижена на 7% від нор-

ми, а контрольні пристрої були відключені. Робота 

реактора стала нестабільною і неконтрольованою, 

а спроба відновити стандартний режим його робо-

ти - запізнілою, і 26 квітня 1986 року на 4-у реак-

торі пролунали два вибухи. Вони були не ядерни-

ми, а хімічними, як наслідок перегріву реактора і 

накопичення великої кількості газів, що з'явились 

під час неконтрольованої реакції. Потужність вибу-

хів була настільки великою, що було зруйновано 

стальну і свинцеву обшивку реактора, і в повітря 

піднялось більше 60 тон радіоактивних матеріалів. 

Підготувала  

Наталія Пількевич 
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Чорнобиль мовою чисел 

 Числа– річ суха.  Але за кожним з них стоять люди, їхні долі і 
сподівання, розкривається соціально-економічна, державна політика, на 
тлі якої розгортаються ті чи інші події. Числа можна коментувати, а мож-
на сприйняти й такими, як вони є – віддзеркаленням нашого життя. 
Сприйняти і замислитися ... 
*** 
За забрудненістю довгоживучими радіонуклідами аварія на Чорнобиль-
ськійАЕС еквівалентна 200-300 бомбам, скинутих на Хіросіму. 
*** 
Радіаційного забруднення тією чи іншою мірою зазнали одинадцять 
областей колишнього Союзу, в яких проживає 17 мільйонів людей, з них 
в Україні– понад 10 мільйонів. 
*** 
Понад 400 тисяч жителів змушені були залишити свої домівки, які опини-
лися у зоні сильного радіоактивного забруднення, з них більше 200 ти-
сяч – в Україні. 
*** 
Радіоактивно забруднено 54000 кв. км., а це 8,8 відсотка всієї території 
України. 
*** 

Цей день в історії 



  22 квітня – Всесвітній день Землі, свято 

єднання народів планети у справі захисту навколишнього 

середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, 

якими наділила нас природа.  

 

 Всесвітні свята, безперечно, мають глобаль-

не  значення, оскільки їх відзначають у всьому 
світі незалежно від громадянства, національності 
і релігійних уподобань. Унікальність цих подій 
полягає у тому, що кожна людина може стати 
учасником міжнародного святкування, зробити 
свій внесок у розвиток світової цивілізації. Біль-

шість свят з’явилося нещодавно. 

 Вперше  День Землі був відзначений у 
1970 році і з того часу проводиться щорічно 22 
квітня. Це свято чистої Води, Землі і Повітря. 
Свято, яке має на меті об’єднати людей планети 
щодо захисту навколишнього природного сере-
довища, привернути увагу людей до проблем 
екології нашої планети. Цей день – нагадування 
про екологічні катастрофи, день, коли кожна лю-
дина має можливість замислитися над тим, що 
вона може зробити для вирішення екологічних 

проблем. 

 З метою поліпшення санітарного стану 
довкілля, збереження біологічного та ландшафт-
ного різноманіття, надання реальної допомоги 
природі рідного краю у квітні місяці 2014 року 
проходять районні природоохоронні акції у рам-
ках Всеукраїнського тижня охорони навколиш-
нього середовища «День Землі», «День довкіл-
ля», «До чистих джерел», «Діти за гуманне став-
лення до тварин». Тож запрошуємо бажаючих 

приєднатися до природоохоронних акцій. 

Шановні друзі, не будьте байдужими до 
проблем природи, адже Земля – наш спільний 
дім, який починається з власної домівки, школи, 
міста. 

 

  За чисте довкілля 

Багатьом людям не байдуже, як виглядає їхнє по-
мешкання. Усі намагаються зробити його 
затишнішим та чистішим, але чомусь ці намагання 
поширюються тільки на квартиру. Під'їзди, вулиці, 

парки часто залишаються поза увагою людей. Шко-
ла — такий самий дім, як і власна домівка. В будь-
яку пору року приємно бачити охайний вигляд тери-
торії та будови, де навчаєшся.               
  Саме тому учні школи дбають про чистоту власно-
го шкільного дому. Пам'ятаймо чудове правило: 
чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять! 
Тому чистота нашого дому, вулиці, міста залежить 
від кожного з нас. Дбаймо про наш дім! 

Марія Руликівська 
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Ерудит-змагання для шестикласників  

В останній день чверті  шестикласники змага-

лись за звання найерудованішого учня свого 

класу з математики. Після відбіркового туру за 

це звання змагались по 6 учнів із кожного класу, 

які пройшли випробування на логіку, ерудицію 

та знання у п'яти турах. Захід підготувала учи-

тель математики Лисюк А. В. Переможцями у 

змаганнях ерудитів стали Рибак Ілона (6-А клас) 

та Терновий Назарій (6-Б клас). Вітаємо усіх фі-

налістів змагань та бажаємо подальших здобут-

ків у вивченні математики. 

 

«Київщина – мій заповідний край» 

 

25 березня у Білоцерківському краєзнавчому 

музеї відбулася Обласна краєзнавча конферен-

ція учнівської молоді «Київщина – мій заповід-

ний край», присвячена 200-річчю з Дня наро-

дження Тараса Шевченка. У конференції брали 

участь юні дослідники-краєзнавці з усіх регіонів 

Київської області. Делегатом від нашої школи 

була учениця 9-А класу Ангеліна Фалькович 

(керівник Бойко А.М.). Юна дослідниця предста-

вила на пленарному засіданні виступ на тему 

«Тисьменецький Петро Харитонович  – повний 

кавалер Ордена Сла-

ви”, у якому висвітила 

життєвий і бойовий 

шлях нашого земляка, 

ім’я якого від недавна 

носить наша школа. 

По завершенню всі 

діти отримали серти-

фікати учасника кон-

ференції від Нестерук 

Тамари Василівни - директора Комунального закладу Київсь-

кої обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київ-

щини» . 

  Книжкові іменини  

 Свято книги "Книжкові іменини" підготували учні 3-Б 
класу разом із класним керівником Іноземцевою С.В. та біб-
ліотекарем Слободенюк Т.М. Дійство влаштували для учнів 
2-4 класів. Школярі з цікавістю спостерігали за подіями на 
сцені. Спочатку актори ознайомили глядачів з історією книги, 
її значенням у житті людини, розповіли, як правильно корис-
туватися книгою. Потім інсценізували захоплюючі пригоди у 

пошуках книги. 

 Закінчилось свято врученням грамот кращим чита-

чам та подяк юним акторам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини відслідкувала  Ольга Шевчук, 6-Б клас 
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ЗАКОХАНА В ПОЕЗІЮ 

Наталка любить поезію з малих літ.  Спочатку писала для себе, згодом 

почала  подавати  свої проби пера  на різні літературно-журналістські конкур-

си. Першою серйозною її   роботою стала участь в обласному   журналістсь-

кому  конкурсі  «Вперед, юнкор!» (2013 рік). Там  учениця разом з подругою 

представляла творче об ‘ єднання «Рідне слово», яке  діє на базі  ЗОШ№3, де 

навчається дівчина. І хоча  команда перемоги не отримала, та  саме участь у  

цьому заході  розкрила нові   грані таланту обдарованої особистості. 

 Попри хворобу, а Наталія інвалід дитинства (ДЦП), вона активний учас-

ник різних літературних заходів, які проводяться в районі, лауреат другого 

ступеня обласного літературного  конкурсу «Розкрилля душі». Її поезія  напов-

нена любов ‘ ю до рідного краю («Моя  земля»), до  української мови («Рідна 

мова»). 

Творчість Т.Г.Шевченка викликає в неї особливе захоплення.  У збірці 

«До Кобзаря», яку видав Сквирський районний центр дитячої та юнацької тво-

рчості у 2013 році, учениця передає свої почуття,  роздуми, які в неї  виника-

ють під час читання творів Кобзаря («На тебе хочу бути схожа», «До Кобза-

ря»). 

Творчість Н. Пількевич – це світлі промені любові  її  неспокійної душі, яка небайдужа до чужого горя, 

подій, які відбуваються навкруги. Вона   вірить, що «добро перемагає», а тому закликає нас сіяти його всюди. 

Л.Процюк-Щербатюк, керівник творчого об’єднання «Рідне слово»  

 

Добро перемагає 

 

Добро і зло 

Живуть і нині. 

Зло лиш прийшло. 

Добро ж – у людині. 

 

Кожен свій шлях 

 І вибір має. 

Життя – це птах,  

 Не всяк спіймає. 

 

Та все ж добро 

Перемагає, 

Де проросло,– 

Все зацвітає.  

ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ 

                        Моя земля 

                                        

                       Мій рідний край, 

Вітчизна-мати! 

Музико, грай – 

Буду співати. 

 

Мій словоспів – 

Чарівні трелі, 

Казковість снів  

Дві паралелі. 

 

Люблю красу, 

Прекрасну осінь, 

Дзвінку весну, 

Що чую досі. 

 

Всміхаюсь я, 

А серце мліє. 

Земля моя 

Всю душу гріє.  

 

Рідна мова 

 

Мова рідна – тихе слово. 

У душі  плекаєш знову 

Щастя, радість і надію, 

Веселкову, світлу мрію. 

 

Крізь роки і крізь століття 

  Ти крокуєш білим світом,  

  Та болить у грудях: 

Не  забудьте  мову, люди! 

 

Ту, що  нам іще  маленьким,  

Все  співала  мила ненька. 

Пам’ятайте колискову – 

 Материнську рідну мову. 

 

Наталія Пількевич 

Наталія – цього річ закінчує нашу 

школу.  Тож бажаємо Наташі по-

дальших творчих успіх та пере-

мог. 

 “ВЕЛИКА ПЕРЕРВА” 
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