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Виходить з вересня 2010 року

У 2016 році у свої права
вступить Вогняна Мавпа.

Cердечно вітаємо з Новим Роком
та Різдвом Христовим!
Від усієї душі зичимо, щоб 2016 рік
був не просто новим, але й щасливим,
мирним, сповненим різдвяної щедрості, добра та милосердя. Нехай ці свята подарують казковий настрій, додадуть сил, наснаги та впевненості у завтрашньому дні!

Її «правління» розпочнеться з
8 лютого 2016 року - саме в
цей день Дерев'яна Коза, постукуючи копитцями поскаче в
далечінь, а на її місце прийде
пустотлива Мавпа. Улюблений
колір - червоний. Незважаючи
на те, що цей колір у багатьох
може асоціюватися
з агресією, прийдешній рік обіцяє принести цілком позитивні емоції.

Щедрого, доброго, успішного Нового
Року! Радісних Різдвяних Свят!

У цьому випуску:
З Номим роком

1

Незабутні сторінки
історії рідного краю

2

Зимові мрії

3

Наше опитування

3

Запрошуємо відвіду- 3
вати гурток

Дізнайся чому?

4

Незабутні сторінки історії рідного краю
2
У кожного з нас є той куточок землі, до якоТам, де його побратими
го ми повертаємось у помислах, згадках, бо там –
За землю свою полягли.
наше дитинство, там батьківська хата, материнсьІз ними поклав тебе ворог
ка ласка. Звідти, з краю дитинства, почалася для
В останнім і смертнім бою,
нас Батьківщина. Мабуть, є на землі місто красивіТоді назавжди залишив він
ше і мальовничіше, ніж це, але важко знайти на
Молодість, юність твою.
землі найдорожче місто. Це - місто вашого дитинства.
І в смертний час останній,
14 липня 1941 року в Сквиру вдерлися гітЯк ми розлучались тоді –
лерівські загарбники. Почалася жорстока розпраЗа Сквирську землю вмирав ти
ва з населенням. Уже в перші тижні було розстріЯ дав обіцянку тобі:
ляно понад 1 тис. чоловік. За час окупації у Сквирі
Ніколи тебе не забути,
було закатовано близько 1500 громадян, 1125
Утішити неньку твою
юнаків і дівчат вивезено на каторгу до Німеччини.
І людям сказать, аби знали
Окупанти грабували населення, відбирали у нього
Вони про відвагу твою.
майно, худобу і хліб.
Жителі Сквири і району піднялися на бороІще обіцяв тобі, друже,
тьбу проти ненависного ворога. Сотні і тисячі мужДень той і час не забуть
ніх людей ставали до лав борців проти фашистсьДе б я не був, а до тебе
ких окупантів.
На щиру розмову прибуть.
У 1941 – 42 роках на території Сквирщини
Скажу про подальше звільнення:
в селах Малі Єрчики, Буки, Малі Лисовці, ДулицьТи бачив сам, як почалося,
ке та інших було організовано Сквирський партиА бачить Сквиру вільною
занський загін, що з кожним днем зростав. На поТак тобі й не довелося…
чатку липня 1943 року було утворено ВеликополоПісля вокзалу ворога прогнали
вецький партизанський загін, до складу якого пеЗ цегельного заводу,
рейшли 37 бійців із складу Сквирського. У серпні
Бо всі укріплення ми брали
1943 року на базі Сквирського і ВеликополовецьУже просто з ходу.
кого загонів сформували 5-й батальйон з`єднання
партизанських загонів Київської області. На бойоМінометники, артилеристи
вому рахунку 5-го батальйону чимало різних опеНам брати Сквиру помагали,
рацій. Партизанами знищено 852 фашиста, пущеФашисти кидали тяжку всю зброю
но під укіс 9 ешелонів, знищено 31 машину, зірваІ через Слободу тікали.
но 4 мости, ліквідовано понад 100 продовольчих
Гуркіт танків з центру линув,
пунктів, роздано населенню 900 тон хліба.
Кулеметні черги і розриви,
Скромні, тихі, вони в роки випробувань стаІ нашого солдатського «ура»
вати променями мужності, вони наближали переРозкотисті пориви.
могу над фашистами, прискорювали визволення
Сквири і району.
З ранку й до полудня пізнього
28 грудня 1943 року 836 стрілецький полк
Бій за Сквиру не вщухав,
визволив перші два села – Буки і Чубинці, звідки
Під силою натиску грізного
почався стрімкий наступ на районний центр СквиРозпорошений ворог тікав.
ру. У бій ішли з єдиним прагненням – принести під
Так наша сила солдатська
Новий рік жителям міста свободу. З цим завданВражу навалу подужала,
ням воїни успішно впорались. 29 грудня всі полки
І вночі ще громили гадів ми,
240-ї стрілецької дивізії вели бої на окраїнах СквиЯкі проривались із Ружина.
ри і звільнили місто того ж дня. У боях за Сквиру
Ми, вдячні нащадки, пам'ятаємо… І не
воїни 240-ї стрілецької дивізії проявили винятко- заростають стежки до обелісків, не в'януть квіти
вий героїзм і сміливість.
біля братських могил. Довше світла самої далеПро визволення Сквири від німецько- кої зірки, буде жити вдячна пам'ять потомків про
фашистських загарбників у своїй поемі «Розмова тих, хто загинув за мир і наше з вами щастя.
з другом» написав учасник визволення Сквири
Болтівець Олексій Мусійовича. Поема присвячена
Р.S. І дай боже, щоб швидше закінчилася
Івану Корченку, який загинув в бою 29 грудня 1943 війна, що триває на сході України. Нехай наші
року на території залізничної станції, визволяючи хлопці повернуться живими.
Сквиру.
А.В.Лисюк
Стоїть на окраїні Сквири
Воїн – герой війни -
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Зимові мрії
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Я мрію, щоб випав сніг.
Зима без снігу - це не зима!!! Отакі мої зимові
Одного зимового ранку, прокинувшись, у мрії!
вікні побачила звичайну картину: надворі темно,
Ольга Шевчук, 8-Б клас
що навіть з ліхтариком нічого не побачиш.
Помалу ставало світліше. І я знову глянула в вік***
но - земля була біла.
Старий рік минає,
Я подумала, що випав сніг.
Новий наступає,
Схопивши портфеля і вибігши надвір, я хотіла
Щастя, радості бажає
відчути, як під ногами рипить сніг, як маленькі
І здоров'я не минає.
сніжинки падають на мене, неначе вкривають
Новий рік, новий рік.
мене білою ковдрою, і як мороз щіпає за щічки і
Я вам шлю усім привіт.
носик. Але зрозумівши, що то просто іній, розгуНоворічні побажання
билась. Радість в мені помаленьку стала згасати.
Дорогим мені сквирянам.
І я пішла до школи.
8-Б не забуваю
На носі вже Новий рік. Всі хочуть, щоб їм
Та старання всім бажаю.
подарували телефони, планшети і багато чого
Слухать всіх учителів
іншого, а я просто хочу, щоб випав сніг і піти з
І уроки вчить усім.
друзями кататися на величезну гірку, а коли змеЗ любов'ю 8-му Б і Аллі Віталіївні
рзну, щоб друзі гріли мені руки.
Лєра Сергійчук, м.Цюрупінськ

Наше опитування

- Я чекаю зустріч з родичами, нових вражень, багато подарунків.
- Снігу, веселощів, гарного відпочинку.
- Я чекаю новорічного дива, подарунків .
- Хочу снігу!
Отакими були відповіді наших опитува- Я хочу снігу!!! І дива!!!
- Від цього Нового року я чекаю снігу, веселощів і них. Як бачите всі скучили за снігом і чекають
новорічного дива. Ну що ж , нехай ваші побажанновий телефон.
- Я чекаю новорічного дива, цукерок, мандарин. ня здійсняться. А усім у Новому році щастя, добробуту і миру нашій Україні.
Зустрітися з рідними.

Що Ви чекаєте від Нового року?

- Хочу новий телефон, подарунки, сніг, гроші та
…

Ольга Юрківська, 8-А клас
мобільних телефонів, шарфи, пов’язки на голову.
Потім більш складні вироби: светри, спідниці, шапки, сукні. Цей гурток відвідують багато дітей, а
іноді і вчителі звертаються за порадою до Світлани Станіславівни. Гурток працює в нашій школі
у вівторок і четвер. Мені подобаються цей гурток тим, що тут навчають в’язати гарні вироби.
Це знадобиться у подальшому житті.
Ольга Ткаченко, 6-Б клас

Запрошуємо відвідувати гурток
На початку нового навчального року у
Сквирській ЗОШ I-III ст .№3 ім. Петра Тисьменецького мені запропонували відвідувати новий гурток ―В’язання‖. Керівник гуртка — чудова майстриня. Звати її Дяченко Світлана Станіславівна.
На заняттях спочатку ми навчилися в’язати невеличкі цікаві аксесуари: сумочки, гаманці для

Чому взимку ліплять снігову бабу?
Є безліч цікавих легенд, що вперше зліпив сніговика наприкінці XV ст. великий італійський скульптор, один з найбільших майстрів епохи Ренесансу, Мікеланджело Буонарроті. Звучить красиво, але навряд чи це правда. Більш
правдиві літературні докази існування снігових скульптур в XVI столітті. Так,
їх знайшли, наприклад, у Шекспіра (William Shakespear).
На Русі сніговики (снігові баби) стали «жіночої статі» ... з поваги. Русичі з
язичницьких часів вірили, що снігами та хуртовинами керують духи жіночої
статі, шанували їх і зверталися з проханнями про допомогу при лютих морозах. Тоді як в поданні європейських народів сніговик - це завжди істота чоловічої статі - snowman,
Schneemann.
Традиційний наряд сніговиків також наповнений язичницькими символами. Так, перевернуте відро
на голові символізувало достаток у домі, а ніс-морквину прикріплювали, щоб умилостивити духів,
що посилають урожай та плодючість.

Чому, якщо довго дивитися телевізор, псується зір?
Існує кілька пояснень.
1) У нормі фокусування очі постійно спонтанно змінюють з близького на
далекий погляд і назад, і, відповідно, змінюється кривизна кришталика.
При перегляді телевізора очі позбавлені такої можливості і нерухомі,
оскільки вони постійно сфокусовані на одній площині. В результаті цього м'язи перенапружуються. Акомодація кришталика втрачає можливість
швидко змінюватися, що може призвести до його викривлення.
2) Зображення на екрані нестабільно, воно постійно блимає і мерехтить.
Це призводить до перенапруження як очей, так і нервової системи, і як
наслідок, до погіршення зору.
3) Зображення на екрані складається з точок, і тому погляд не може нормально сфокусуватися. Оскільки око може розрізняти набагато більш
дрібні деталі, а на телеекрані нерізке зображення, далеке від роздільної
здатності ока, то відбувається деградація сітківки.
4) У природних умовах зміна яскравості об'єктів становить до 180 дБ. На екрані телевізора, із-за
особливостей порушення люмінофора, діапазон зміни яскравостей не більше 60 дБ, що призводить
до стомлення ока.
5) При формуванні безперервного зображення використовується не стільки інерційне властивість
очі, скільки інерційне властивість свідомості - мозок синтезує безперервне зображення з уривчастих кадрів. Наприклад, в TV-стандарті SECAM передбачена добудова зображення через 12 кадрів.
Це призводить до перевантаження нерви системи, яка, завдяки зворотним зв'язкам між мозком і оком, негативно позначається на зорі
Найбільшу небезпеку телевізор представляє для дітей і підлітків
у віці до 16 років.

Чому урок триває 45 хвилин?
Чому урок триває 45 хвилин, а не годину, наприклад? Протягом 45 хвилин у середньої людини зберігається здатність концентрувати увагу. Далі необхідна перерва.
Підготувала Ольга Шевчук
“ВЕЛИКА ПЕРЕРВА”
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