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Виходить з вересня 2010 року

Мандруємо крізь
століття

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
.
І голос твій нам душі
окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
«Він був поетом волі в час неволі,
Твоя, Тарасе, звільнена
Поетом доброти в засиллі зла.
земля.»
Була у нього надзвичайна доля,

Та доля Україною була.»
Д. Павличко

«Я сьогодні Шевченка
читаю,
Скільки мудрості в його рядках!
Мов на ангельських
крилах літаю,
Як тримаю «Кобзар» у
руках…»
Т. Шевченко виступив як
поет-новатор, приніс з собою в українську літературу
«слово нове», новий світ поезії, неповторні образи, картини й барви, небачене раніше багатство й широчінь
тем, ідей, мотивів, жанрових
форм, вивів українську літературу на шлях реалізму й
народності.
Писати вірші Тарас Шев-

ченко почав ще до звільнення з кріпацтва. Перша
згадка про один із його ранніх віршів, що дійшла до
нас, датована 31 березня

У доробку Т. Шевченка
на кінець 1839 року були
поеми
«Катерина»,
«Тарасова ніч», «Іван Підкова», балада «Тополя»,
послання «До Основ'яненка», вірші «Перебендя»,
«Нащо мені чорні брови...».
Вони й склали першу його
поетичну
збірку
«Кобзар», яка побачила
світ у 1840 році. Спеціально для неї Т. Шевченко написав
вступний
віршзаспів «Думи мої, думи
мої...» — програмний вірш
«Кобзаря». Майже одночасно з «Кобзарем», 12 березня 1840 року, був поданий
до цензури Є. Гребінкою
альманах «Ластівка», до
якого він долучив і перший розділ з нового твору
Т.
Шевченка,-—поеми
«Гайдамаки »
(р о з діл
«Галайда»).

Василь Симоненко
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Олімпіади у районі завершились, завершується і ІІІ (обласний) етап. В новому навчальному
році відкрились імена нових «зірочок» на небосхилі наук. П'ять призерів обласного рівня
взійшли на п’єдестал.
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Корнелюк Юлія - 6-А клас, переможець III
(обласного) етапу мовно-літературного
конкурсу ім. Т.Шевченка

- Юля, ти вперше брала участь в ІІІ етапі
мовно-літературного конкурсу ім.
Т.Шевченка?
- В цьому конкурсі я взагалі вперше брала
участь.
- Як ти готувалась до конкурсу?
- Переглядала літературу, ознайомилась з
біографією Т.Г.Шевченка.
- Юлю, з якою квіткою ти себе асоціюєш?
- З трояндою. Я добра, але маю шипи.
- Що ти порадиш на майбутнє дітям, що братимуть участь у
конкурсі?
- Вірити в себе, не хвилюватись, бути зосередженим та уваж- Дяченко Марія, учениця 9-А класу
ним!

Марія Гільченко ІІІ етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з історії — ІІІ місце

Призові місця і в наших десятикласників:

Бондар Тетяна, учениця 11-А класу
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з екології — ІІІ місце

Ходаківська Юлія виборола ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки,
а Гавдун Мирослав посів ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.

Щиро вітаємо призерів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських конкурсів та олімпіад та їх наставників .

Розвивайте свої таланти і надалі.
Бажаємо подальших перемог.

Наші досягнення
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Юлія Корнелюк стала також переможницею ІІ (районного) етапу
обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти»
Пропонуємо Вам її творчий доробок.

Краю мій рідний
Краю мій рідний, батьківська хато,
вірна вам буду, поки я живу.
Буду я мову свою шанувати
І Батьківщину любити свою.
Вільна і сильна моя Україно,
В ноги низенько тобі поклонюсь.
Хочу, щоб ти процвітала невпинно,
Богу за тебе я помолюсь.

Виходить з вересня 2010 року

20 лютого 2016 року в легкоатлетичному манежі міста Бровари, відбулися змагання з легкої атлетики за
програмою чемпіонату Київської області серед юнаків та дівчат 2001р.н. та
молодших
(ДЮСШ
та
СДЮШОР). В змаганнях
взяли участь 25 команд
(450 спортсменів) дитячоюнацьких спортивних шкіл
та
спортивних
товариств.Змагання проводилися з метою подальшого
розвитку фізкультурно-оздоровчої та масової роботи, а також популяризації легкої атлетики в області.
Успішно виступили на змаганнях вихованці Сквирської дитячо-юнацької спортивної школи, серед яких і
учні нашої школи Лавренюк Валерій і Григорчук
Сергій.
Григорчук Сергій зайняв ІІІ місце з бігу на 1000м.
Підготувала юних спортсменів тренер-викладач із
легкої атлетики Фартушна Олена Сергіївна.

Конкурс читців

23 лютого відбувся шкільний конкурс
читців поезії Лесі Українки "Нехай мої струни лунають...", присвячений 145 - річчю від дня народження поетеси. У заході взяло участь 27 учнів
2-10 класів.
Поетеса мала дужий голос! Завдання читців – донести глибокий зміст цього голосу до слухачів, пройнятися ідеями співачки досвітніх вогнів, показати красу
поетичного твору за допомогою виразного, вдумливого, емоційного читання напам’ять.

І місце

ІІ місце

Гільченко Дарина—3-А
Шамрай Юлія—7-А
Ходаківська Марина—8-А
Коновальчук Ангеліна—4-Б
Лук'янчук Павло—4–А
Філозоп Діана—7-А
Цимбалюк Анастасія—5-Б
Шевчук Ольга—8-Б

Багатьом це вдалося!
Журі у складі заступника директора школи Шульги
С.О., вчителів Кондратюк І.Л., Кравчук Л.П., бібліотекаря школи Слободенюк Т.М. визначило переможців
конкурсу:

ІІІ місце

Глабець Оксана—2-А
Фальчук Дар'я—2-Б
Котик Олександра—3-Б
Ткаченко Ольга—6-Б

Чому березень назвали березнем?
Назва березень закріпилась за місяцем лише у середині XIX століття. У фольклорних матеріалах слово «березень» вживається рідко і здебільшого в
найновіших записах, частіше в українській народній творчості трапляється
назва «март» або «марець».
Як слово потрапило в літературну мову, визначити досі складно.
Березнем слов'яни могли називати цей місяць тому, що в березні палили
на вугілля березу, а в теплих районах вже збирали березовий сік. У Білорусії його так і називають - Сакавік. У хорватів березень кличуть Сушец.
Вважається, що цього місяця мало буває опадів і в лісі сухо. А ще в народі
називають березень каплюжником, крапельником. За швидке сніготанення і появу перших таловин - протальником.

Чому курсор нахилений під кутом 45°?
При проектуванні курсору першого в історії комп'ютера з графічним інтерфейсом виявилося,
що з-за низького дозволу моніторів того часу неможливо створити з пікселів нормальний вертикальний курсор маленького розміру. Вирішено було не збільшувати розмір покажчика, а
замість цього злегка повернути його, щоб одна грань була вертикальною, а друга нахилялася на 45°.
Минуло понад 30 років, з'явилися монітори високого дозволу, але традиція зображати курсор нахиленим на 45° збереглася.

Чому другу іноземну вчити легше?
Цю думку правильніше було б сформулювати так: кожну наступну іноземну мову вивчати легше, ніж попередню. Чому?
Найпростіший випадок - мови однієї мовної групи. У випадку з ними відповідь звичайно очевидна: схожі, а часто і однакові слова, принаймні їх написання; подібна граматика,
вимова. Але крім цих зовнішніх причин у будь-якому випадку
працюють і інші механізми, що полегшують вивчення подальшої
мови, будь вона навіть не дуже споріднена першій.
В першу чергу, це методика. Людина, особливо якщо вона має
здатність до самонавчання, виробляє принципи підходу до вивчення мови, знаходить її головні опорні точки, що дозволяє в
короткий термін визначити і освоїти базові речі, відкинувши (на
першому етапі) "зайве". При такому підході мова "схоплюється"
відразу в цілому, вся її структура повністю. Надалі залишиться
тільки "наростити м'язи" на цей мовний "скелет".
Ну і приємним бонусом буде знову ж лексика. Знайомих слів, нехай і досить сильно трансформованих, можна
виявити безліч, навіть у тому випадку, якщо ви вивчаєте німецький після іспанської.

Підготувала Ольга Шевчук
За матеріалами інтернет-ресурсу www.planeta107
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