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Виходить з вересня 2010 року

Слово редколегії…
Шановні друзі! Напевно, кожен з вас, крокуючи до школи,
мимоволі милувався такою чистою і недоторканою красою
чарівниці-зими. Це єдина пора, коли чисто прибрана, всипана блискітками земля,

зустрічається на горизонті із без-

межною голубінню неба, це унікальна пора, адже саме
взимку на нас чекає ціла низка веселих свят, а з ними унікальних звичаїв і традицій, зрештою це незабутня пора,

бо взимку кожен день може стати святом, варто лише
захотіти і трішечки пофантазувати. Нехай ця зима
стане мирною для нас усіх, а Новий рік принесе мир і
спокій нашій Україні!!
Милуйтеся цими казковими днями та гарного Вам

Приказки,
прислів'я
За народною приказкою, «грудень рік
кінчає, зиму починає». Це - місяць
лютих морозів, завірюх і веселих зимових свят.
Грудень - стужайло, на всю зиму
землю
студить
Грудень - місяць
лютий, запитує, як
взутий

настрою!
У цьому випуску:

Календар грудня


1 грудня – на Всенародному референдумі
підтверджено Акт проголошення незалежн о с т і
У к р а ї н и
( 1 9 9 1 ) ;
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Слово редколегії

1

Календар грудня

1

3 грудня – 290 років від дня народження Г.
С. Сковороди (1722-1794), українського просвітителя-гуманіста, філософа і поета.

Події в Україні
очима дітей

2

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Клас місяця

3










6 грудня – День Збройних Сил України.

Профорієнтаційна 3
зустріч

7 грудня –День великомучениці Катерини
10 грудня – День прав людини.

Проба пера

13 грудня – Свято Андрія Первозванного.

Мандрівка Сквирою 4

4



19

грудня

–

Свято

Святого

Миколая.

Твій вік—твої права 5

2
Не лише дорослі українці, але й наші діти з недитячим розумінням відносяться до подій в Україні.
Синє небо, жовтий сонях, сині волошки, жовте сонце - чудове поєднання кольорів українського прапора у їхніх малюнках. Тут же - заклики жити у мирі та дружбі.

Доброго дня, дорогий солдате!
Шле тобі вітання дев’ятирічна дівчинка зі
Сквири. Я довідалася, що ти воював на сході нашої
країни і в бою з сепаратистами отримав поранення. Я
не знала, що таке війна, але побачила її по телевізору.
Це дуже страшно. Ти прагнув воювати, захищаючи
Україну, змушуючи ворога зупинитися. Солдате, ти
вірний син своєї Вітчизни, надійний захисник України.
У мене немає старшого брата, а якби був, я хотіла б,
щоб він був схожим на тебе.
Дорогий солдате, бажаю тобі швидше набиратися сил та одужувати. А ще дякую, що оберігав нашу Україну від ворога. Я вірю, що ти кров пролив недарма, що наша Україна буде єдиною, а діти на сході
зможуть спокійно ходити до школи. Доземний уклін
тобі,великий патріоте, за вірне, мужнє, добре серце.
Миру тобі і всім нам!
З повагою учениця 4-Б класу Аня Романчук

Малюнок Сергія Григорчука, 7-А клас

***

Валя і Валєра Лавренюки працюють над плакатом
“Ми голосуємо за мир”

Робота Максима Цюкала, 7-Б клас

Війна прийшла непомітно до нас,
Забрала в солдати – хлопців молодих
Україну захищати…
Вони оговтались тоді, коли летіли в
них гармати,
Коли тікали та ховались,
Але, на жаль, не всі встигали.
Повідривало руки й ноги,
Страшенно болить голова,
Сумують за дітьми, сумують за рідними…
Війна прийшла й забрала життя…
Ольга Юрківська, 7-А клас
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9 класи
Чому дев’яті класи? Тому що вони стали старшокласниками, в них з’явились нові обов'язки і
можливості
Всі ми знаємо, що 17 жовтня відбулася щорічна урочиста подія, шкільна традиція – посвята в старшокласники. Учні 9-х класів презентували свої здібності і доводили, що вони гідні звання «старшокласник». Адже звання
старшокласника – особливий титул. Не можна назвати справжнього старшокласника безвідповідальним чи,
наприклад, несумлінним. Справжні старшокласники повинні відповідати всім стандартам сумлінного учня, оскільки
вони є прикладом для підростаючого покоління.
В зв’язку з цим було проведено дослідницьке опитування серед наших «новоспечених» старшокласників,
яке показало: що 56% сподобалася посв’ята; понад 61% учнів визначилися щодо вузів, в які будуть вступати,
23% поки що обирають серед існуючих варіантів і лише 16% думають над цим питанням; 48% визначилося з майбутньою професією, 37% обирають по можливостях, а 15% ще не знайшли підходящого для себе.
На питання «Що змінилося в школі?», 100% зауважили, що уроки стали важчими та складнішими; 100%
відзначило, що для них стали доступні вечори та інші позакласні заходи, але лише для 76% ці заходи цікаві. Прикро, що для 85% їх новий обов’язок - чергування по школі,
не цікавить, але для 97% учнів це не додає ніякої складності.
На опитуванні стояло питання про те, що змінилося в
житті у дев’ятикласників. На нього ми отримали такі відповіді: в житті з’явилося більше друзів, нових знайомств
та прогулянок, навчання стало ще більше цікавити, почали дійсно перейматися за оцінки, екологію міста та своє
майбутнє.
Робимо висновок, що солодкий сон дев’ятикласника це відмінні оцінки, взаєморозуміння вчителів, чудові відносини з батьками та ріднею, перша любов, цікаві зустрічі, купа друзів, весела компанія, можливість відпочивати час від часу, омріяна професія, світле майбутнє чого вам
і бажаємо! Успіхів вам!

Аліна Ковальчук, 9-Б клас

Профорієнтаційна зустріч
Завідувач кафедри екотрофології Білоцерківського національного
аграрного університету – Димань Тетяна Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, професор вкотре побувала в гостях у нас у школі. Тетяна
Миколаївна розповіла про свою наукову діяльність, досягнення, ознайомила
одинадцятикласників

із

ф а к ул ь т е т а м и
Білоцерківського
національного аграрного університету, на яких
можна здобути вищу освіту у та можливостями
професійного росту. А також зупинилася на
харчуванні та екології людини.
Валерія Сергійчук

Кагорту юних талантів нашої школи поповнили п’ятикласниці. Ще несміло так невпевнено римують свої твори Глущенко Оксана та Корнелюк Юлія. Вашій увазі представляємо їх творчий
доробок.
Бережіть природу

Знають всі дорослі й діти,
Що природу берегти –
Їх одвічне діло в світі,
Бережи її і ти!
Кожен зірве по листочку –
Полисіє все навкруг:
І дерева у садочку,
І зелений ліс. І луг.
Не побачиш більш ніколи
Таємничої краси:
Луків запашний віночок
І незаймані ліси.
Пам’ятай це любий друже,
І на те зважай ще ти,
Що природу в ріднім краї
Нам потрібно берегти.

Добро починається з мене

Добро починається з мене,
Як вранці проснуся хутенько
І гляну ще сонно в віконце.
А там на тонесенькій гілці
Пташина радіє маленька.
Бо з вечора я не забула
Їй корму насипати щедро:
Горішків і хлібі, і сала,
Щоб птаха щасливою стала.
Як добре от так просипатись
І Божій пташині всміхатись.
І радісно серденько б’ється,
Що їй в мене добре живеться.
Оксана Глущенко

Юлія Корнелюк

Мандруємо Сквирою
Нещодавно учні 7-А класу нашої школи зробили
екскурсію по Павленках. Дізналися про цей куточок дещо цікаве:
«Заселення його відноситься, очевидно, до часу
заснування с. Кам'яна Гребля, поблизу якого і знаходяться Павленки. Засновниками їх були, розповідають, поселенці з прізвищем Павленки – брати
Павло і Тихін. Пізніше на хуторі жили інші люди,
проте назва Павленкові хутори залишилась, дійшовши до нашого часу.
Найстаровиннішою на Павленках
є вулиця Фрунзе. Досить давня вулиця
Пустоварівська, через яку проходить
дорога на Пустоварівку, та провулок
Піщаний, де знаходиться кар'єр для
добування піску. Інші вулиці кутка –
Чернишевського, Садова, Котляревського – з'явилися значно пізніше»розповідають жителі цього куточку.
Ілона Рибак
Фото автора

Любі друзі!

Якщо ви пишете вірші, любите фотогра
фувати чи маєте інший талант, який хо
тіли б продемонструвати на сторінках
нашої газети, звертайтеся до редакції
газети.

аох

Твій вік – твої права!
Права людини –
природні, невідчужувані права, що належать людині з
моменту народження.
Права громадянина - це права пов’язані із фактом
громадянства, приналежності людини до певної держави.
Ти народився:
- ти здобуваєш право на громадянство;
- маєш право на те щоб твої батьки зареєстрували факт
твого народження в органах державної реєстрації актів цивілього стану;
- маєш право на ім'я, по батькові та прізвище.
- маєш право жити і виховуватися в сім'ї, знати своїх
батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів.
- на твоє ім'я може бути відкритий рахунок в банку.
Тобі 2 місяці :
- маєш право відвідувати ясла;
- можеш бути усиновленим.
Тобі 3 роки:
маєш право відвідувати дитячий садок.
Тобі 7 років
З цього віку ти:
- даєш згоду на зміну свого імені та прізвища;
- ти повинен сплачувати за проїзд у громадському транспорті.
Тобі 10 років:
- спільно з батьками визначаєш своє місце проживання;
Тобі 11 років:
- за вчинення особливо тяжкого злочину або в разі повторного вчинення злочину тебе можуть направити до соціальної
реабілітації.
Вік: від 14 років до 18 років.
Тебе називають: неповнолітнім.
Твоя дієздатність: ти набрав вже певний життєвий досвід, можеш усвідомлювати і відповідати за свої вчинки. Тому
закон дає тобі право самостійно розпоряджатися своїми заробітком, стипендією та іншими доходами, здійснювати дрібні
побутові і деякі інші операції. Ти можеш вносити вклади у
кредитні установи і розпоряджатися і здійснювати авторські
права. Також ти можеш здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності. Інші
угоди ти можеш здійснювати за письмовою згодою батьків,
усиновителів, опікунів.
Тобі 14 років.
З цього віку ти даєш письмову згоду для виходу з громадянства України разом з батьками за їх клопотанням.
- можеш вибирати собі місце проживання, за винятком
обмежень, які встановлюються законом. Якщо батьки проживають окремо, сам визначаєш місце свого проживання.
“ВЕЛИКА ПЕРЕРВА”

Засновник – педагогічний та учнівський колективи Сквирської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
ім.П.Тисьменецького

- ти вправі розпоряджатися своїм
заробітком, стипендією та іншими доходами;
- брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;
- можеш здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;
- самостійно укладати договір банківського вкладу
(рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє
ім'я (грошовими коштами на рахунку);
- можеш працювати за згодою одного з батьків для виконання у вільний від навчання час легкої праці але не більше
18 годин на тиждень;
- маєш право вимагати скасування усиновлення;
- маєш право керувати велосипедом при русі по дорогах;
- можеш вступати в молодіжні громадські об'єднання;
- маєш право звернутися за захистом своїх прав та
інтересів безпосередньо до суду;
- маєш право на звернення до суду за захистом прав та
інтересів своєї дитини.
Пам'ятай, що підлягаєш кримінальної відповідальності за деякі злочини.
Тобі 16 років.
- ти отримуєш паспорт;
- ти маєш право змінити своє ім’я чи прізвище;- ти маєш
право самостійно влаштовуватись на роботу, яка триває не
більше 36 годин на тиждень;
- ти маєш право водити мотоцикл;
- ти можеш бути визнаний повністю дієздатним, якщо
працюєш за трудовим договором, у тому числі за контрактом,
або за згодою батьків, усиновителів або піклувальника займаєшся підприємницькою діяльністю;
- можеш бути членом кооперативу;
- можеш вступити в шлюб, але за наявності поважних причин (вагітність, народження дитини)
Пам'ятай, що:
- з цього моменту ти підлягаєш адміністративної відповідальності;
- ти відповідаєш за всі злочини як дорослий, але з деякими обмеженнями, наприклад, тебе не можуть засудити до
довічного ув’язнення.

Тобі виповнилося 18 років!
Вітаємо! Ти тепер повнолітній, а це значить, що ти стаєш повністю дієздатним і можеш
своїми діями набувати і здійснювати цивільні права,
створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати
їх.
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