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Квітневий привіт
усім поціновувачам газети «ВЕЛИКА ПЕРЕРВА»!
Весна вже наповну дихнула теплом і зеленню, з теплих країв
вертаються птахи! По всій країні активно взялися за прибирання і озеленення територій, масові суботники вселяють надію на чисті зони відпочинку й затишні двори, а дітлашню
вже годі докликатися додому ввечері… Тож і ми з новими силами і піднесеним настроєм пропонуємо усім квітневий випуск газети. На її сторінках почитаємо вірші наших учнів, згадаємо останні шкільні новини й перемоги, вкотре спробуємо
переосмислити сумні події Чорнобильської трагедії, почнемо
активно готуватися до Великодня, повторимо правила дорожнього руху для велосипедистів … А ще… Ні! Краще самі розгорніть газету і дізнайтеся про все найцікавіше першими! Цікавого перегляду і з прийдешнім Великоднем!

Цікаво знати
Квітень
носить
свою назву з 16
століття. Саме в
цей час земля починає квітувати. В
ужитку були й інші
народні назви: краснець,
лукавець,
дзюрчальник, водолій та латинська
назва апріль, на
честь
богині Афродіти

Редакція газети “Велика перерва”

У цьому випуску:

Нагадуємо!
Триває двомісячник благоустрою .
Посадіть дерево, приберіть прилеглі території
біля
свого
будинку.
Пам’ятаймо, що ми всі несемо моральну
відповідальність за здоров’я і долю нашої
планети Земля.
Зробимо довкілля чистішим разом!
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Олімпіада – це серйозна школа творчих змагань, що надає учням можливості перевірити свої знання
та вміння, виявити оригінальність мислення, показати здібності до наукового пізнання.
Всеукраїнські учнівські олімпіади відбуваються у 4 етапи, кожний з яких має свої завдання. Для шкільного та
районного (жовтень-грудень) – це розвиток пізнавального інтересу до предмета. Для обласного (січеньлютий) – мотивація до поглибленого вивчення предметів.
Переможцями та призерами ІІ (районного) етапу олімпіад і конкурсів у цьому році стали 36 учнів нашої школи. А чотири наших учня стали призерами ІІІ (обласного) етапу:
Дяченко Марія - 10 клас, призер (IIІ місце) ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з української мови та літератури
та історії , вчителі Волохович Л.П. та Бойко А.М.

Мовчанюк Дмитро - 10 клас, призер (IIІ місце) ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, вчитель Сопіженко І.П.

Гончарук Світлана - 11 клас, призер (II місце) ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з образотворчого мистецтва, учитель Кучанський І.Л.

***

Глущенко Оксана - 7-А клас, призер (II місце) III
(обласного) етапу ХІV Міжнародного конкурсу з
української мови імені П. Яцика, вчитель
Кондратюк І.Л.

Ми щиро радіємо за наших учнів, активних, розумних, наполегливих,
старанних дітей, які знову довели, що на даному етапі найголовніше
для школяра – це навчання, здобуття знань, які повинні стати тим
мостом, що з’єднує усі стежки та дороги майбутнього дорослого життя! Бажаємо не зупинятися на досягнутому, а вчителям терпіння і ще
не один рік готувати достойних учнів, якими буде пишатися не лише
наша школа, але й вся країна.
Ще раз вітаємо вас з перемогою. Нових звершень, нових вершин, нових досягнень!

ВИХОДИТЬ З
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Подарунок із зони АТО
Подарунок із зони
АТО – прапор з місця воєнних дій із під Авдіївки, на якому солдати залишили власні
підписи й побажання та слова вдячності дітям та учителям за постійну підтримку,
отримали учні 3-А класу. Передав прапор Демченко Анатолій Іванович, який уже майже рік у складі 72 окремої механізованої бригада перебуває у зоні АТО. У 3-А навчається йоВ гостях у дитячому садку "Калинка"
го внучка—Перебейніс Анастасія. Третьокласники передали
В перший день канікул ми, вихованці гурпрапор у музей школи.
тка “Юний репортер”, відвідали дитячий садок
№5 “ Калинка”. Нас спокійно і з посмішкою зустріли як вихователі, так і діти.
В ході проведення заходу з дітьми стало зрозуміло, що вихованці дитсадка виховані, вони спокійно себе вели та активно відповідали на наші запитання.
У дитячому садочку була чудова атмосфера, ніби пахло весною. Зелені та жовті занавіски, прикраси на них справляли гарне враження, піднімали настрій. Відразу захотілось повернутись у дитинство і піти у цей дитячий садок,
поринути у цю веселкову атмосферу і просто
радіти життю разом із іншими дітьми.
Своїми враженнями ділилась Катя Гриценко

На базі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 відбулися районні змагання з техніки
пішохідного туризму в закритих приміщеннях серед учнівської молоді.
У змаганнях взяли участь 8 команд із 8 навчальних закладів Сквирського
району. .До програми змагань входили: особисто-командна дистанція
«В’язання вузлів», особисто-командна дистанція «Смуга перешкод».
У загальному заліку за підсумками двох дистанцій команда учнів нашої
школи зайняла ІІ місце. В особистому заліку І місце два рази отримала Чорнолецька Софія 11 клас, а Музичук Анна посіла ІІ і ІІІ місце.
Ще одне спортивне досягнення
З лютого по березень пройшов турнір «ШКІЛЬНА ФУТЗАЛЬНА ЛІГА» В змаганнях взяли участь сім команд
навчальних закладів міста Сквира. Під час турніру учасники не тільки показали свою майстерність в
гру- футзал, а також змогли покращити свої спортивні навички.
Команда нашої школи зайняла ІІІ місце.

Вітаємо
з перемогою!!!
на базі Сквирської
ЗОШ
Підведено підсумки районного етапу Всеукраїнської акції
«Годівничка». На підставі рішення журі переможцями районного етапу Всеукраїнської акції визнано три школи, серед них і
учнівський колектив Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3

ЧОРНОБИЛЬ НЕ МАЄ МИНУЛОГО…

Чорнобиль: мовою чисел
26 квітня Україна відзначить 31-ту річницю Чорнобильської трагедії… Чорнобильська катастрофа – екологічносоціальна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим
руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської
атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 р., розташованої на території України (у той час – Української
РСР).
Цифри – річ суха. Але за кожною з них стоять люди, їхні
долі і сподівання, розкривається соціально-економічна,
державна політика, на тлі якої розгортаються ті чи інші
події. Цифри можна коментувати, а можна сприйняти й
такими, як вони є – віддзеркаленням нашого життя.
Заголовок внутр енней статьи
Сприйняти і замислитися ...

***
Стр. 4
За забрудненістю довгоживучими радіонуклідами аварія
на Чорнобильській АЕС еквівалентна 200-300 бомбам,
скинутих на Хіросіму”.
***
адіаційного 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 опинилися у зоні сильного радіоактивного
забруднення, з них більше 200 тисяч – в Україні.
***
На ліквідацію Чорнобильської катастрофи тільки за три
перших роки було витрачено 8,5 млрд. карбованців, тоді
як усі АЕС колишнього Союзу за час експлуатації дали
електроенергії лише на 2,5 млрд. крб.
***
Радіоактивно забруднено 54000 кв. км., а це 8,8 відсотка
всієї території України.
***
У ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брало участь 600
тисяч чоловік, з них 350 тисяч чоловік – з України.
Матеріал підготувала Софія Заєць

НЕЗАБАРОМ ВЕЛИКДЕНЬ
Страсна п’ятниця
Останній тиждень перед Великоднем називається білим або чистим. На цьому тижні віруючі люди дотримуються посту так само суворо, як і на першому тижні
Великого посту. Селяни вірили, що це найкращий час
для сівби ранніх ярих зернових культур і гороху — «буде
колосисте і без бур’янів».
Найважливішим днем цього тижня є
четвер, який називається чистим,
Заголовок внутр енней статьи
світлим, великим, страсним або живним.

Віруючі люди в цей день нічого не їдять до другої години
по полудні. Повернувшися з церкви, родина звичайно
сідає за стіл обідати. Обід у Страсну п’ятницю — пісний,
навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками... За
народним віруванням в Страсну
п’ятницю не можна співати — гріх.
На Херсонщині кажуть, що хто співає в Страсну п’ятницю, той на Великдень буде плакати.

Чистий четвер — це день весняного
Великодня субота
очищення. Все повинно бути чистим і
У Великодню суботу роблять кравиглядати по-святковому. В саду і на
шанки. За народним віруванням,
городі господар згрібав на купу торікрашанки готуються в суботу тому,
шнє листя, бадилля бур’янів і підпащо яйця, пофарбовані в п’ятницю,
лював — «щоб очистити землю від
морозу, зими, смерти і всякої нечисти». Обережні люди швидко псуються, а, зроблені в суботу, вони зберігаютьранком цього дня з хати не виходили, а як були в дорозі, ся протягом усіх свят. Здебільшого фарбують у червото обминали перехресні дороги — «щоб хвороба не вче- ний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори.
пилася». У Чистий четвер господині, поруч з іншою робоМатеріал зібрали Валерія Добрівська
тою, готували сіль для великоднього столу.
та Ольга Ткаченко

Війна
В одному із номерів нашої газети ми знайомили
вас із Корнелюк Юлією та
її віршами. Сьогодні ми
пропонуємо вам її поетичні рядки, які ввійшли у
збірку “У серці радість і
любов” в рамках конкурсу
“Зерна доброти”

Мій заквітчаний край калиновий,
моя рідна ясна сторона,
чом ти знов потопаєш у крові?
Де взялась ця жахлива війна?
Чом під пострілами автоматів
від світання і аж до зорі
гинуть наші безстрашні солдати
і хоронять синів матері?
Але знаю я: ми переможем!
Просто вірити в це щиро треба.
Перед ворогом вистоять зможем,
Будем жити під мирним знов небом!

Знайомимо вас із ще двома талановитими ученицями, восьмикласницями—Юлією Ульянівською і Катею Гриценко, представляємо вашій увазі їх поетичні рядки

Моя Україна
Моя Україна- це там, де ромашки,
Де мостять гніздечка під стріхою пташки.
Моя Україна –родюча земля,
Де врожаями спіють поля.
Моя Україна- це плесо пшениці,

Дитячі мрії
Діти мріють про незалежну,
Чисту, красиву країну
безмежну,
Зелені сади, пшеничні
поля,
Гори величні, сині моря.

І всюди чубаті літають синиці.

Діти мріють про країну
одну,

Народ тут щасливий в щоденних турботах,

Небо блакитне, ранкову зорю.

Усміхнені люди ідуть на роботу.

Ще діти хочуть кращу освіту,

Моя Україна—це вільна країна,

Щоб сили набути і нового цвіту.

Де мирнеє небо і спів солов’їний.

Звісно, що миру хочуть найбільше,

Тут діти здорові і дружна сім’я-

Щоб і надалі жилось всім не гірше.

Таку Батьківщину оспівую я.

Гриценко Катя
Юлія Ульянівська

Любі друзі!
Якщо ви пишете вірші, любите фотографувати чи маєте інший талант, який хотіли б продемонструвати на сторінках
нашої газети, звертайтеся до редакції
газети.

к

ШКОЛА БЕЗПЕКИ


Уже весна і діти із задоволенням, змінивши громіздкі теплі курточки на легкі вітровки,
сядуть на велосипеди - і поїдуть шукати пригод.
Найсміливіші вже встигли дістати своїх залізних коней і випробувати після «зимової сплячки».
Перш, ніж сісти на велосипед, потрібно згадати про
правила екіпірування для поїздки та безпеки.
Здавалося б, що складного: сів на велосипед, взявся за кермо - і поїхав. Але насправді не
все так просто. Потрібно обов'язково пам'ятати про
правила безпеки під час їзди на велосипеді.
Насамперед, пам'ятайте: дітям до 14 років
не можна їздити на велосипеді по дорогах і вулицях, тільки по спеціальних велосипедних доріжках і
закритим для транспортних засобів майданчикам.
Згідно з Правилами дорожнього руху, велосипед має бути укомплектований світловідбивачами (катафотами): спереду — білого, по боках —
жовтогарячого, позаду — червоного кольору. Для
руху в темну пору доби і в умовах недостатньої
видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара). Фара дозволяє іншим учасникам руху вчасно помітити велосипедиста, а самому велосипедисту бачити небезпеки й перешкоди на шляху. Рекомендується також
обладнати велосипед ліхтарем (блимавкою) червоного кольору позаду — вас буде краще видно на
дорозі.

 поворот або перестроювання праворуч: витягну-

та права рука;
• поворот або перестроювання ліворуч:
витягнута ліва рука;
 зупинка: піднята до-

гори будь-яка рука.
Пам’ятайте, що велосипедистам забороняється:
1. Їздити, не тримаючись
за кермо, знімати ноги з педалей.
2. Під час руху триматися за інший транспортний засіб.
3. Перевозити пасажирів, крім дітей у віці до 7 років (їх
перевозять на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками).
4. Рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).
5. Повертати ліворуч або розвертатися на шляхах із трамвайним рухом і на тих шляхах, що мають більше однієї
смуги для руху в даному напрямку. Отже, для здійснення
лівого повороту потрібно:

а) проїхати перехрестя прямо, розвернутися в правому
ряді пересічної дороги, за дозвільним сигналом світлоПеред кожним виїздом перевіряйте справність фора знову проїхати перехрестя прямо; або

гальм, перемикання передач і відсутність механічних поломок у частинах велосипеда. Основне
правило при виборі одягу для велопоїздки — бути
видимим на дорозі й почуватися комфортно
(ніщо не повинно заважати під час руху). Намагайтеся уникати надто просторого й довгого одягу, щоб
його частини не потрапляли у спиці, педалі й ланцюг. Надавайте перевагу максимально яскравому
одягу — щоб бути помітним здалеку. Задля цього
стане у нагоді жилет жовтогарячого або салатового кольору зі світловідбивними смугами.

б) злізти з велосипеда й перейти дорогу по пішохідному
переходу.

частині, перед зупинкою,
перестроюванням, поворотом або розворотом велосипедисти зобов'язані
подавати попереджувальні сигнали:

Тож виконуйте вищезгадані вказівки і почувайтесь комфортно та безпечно на дорозі!

6. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, якщо поруч є велосипедна доріжка.
7. Рухатися по дорозі в темний час доби (і/або в умовах
недостатньої видимості) без включеної фари й світловідбивачів.

8. Їздити по зустрічній смузі.

Велосипедистам не можна перетинати дорогу
Намагайтеся їздити в шопо пішохідному переходу, так само як і розверталомі. При падінні він захищає найбільш вразливу тися на пішохідному переході. У цьому випадку потрібно злізти з велосипеда й перейти дорогу як
частину тіла — голову.
Під час руху по проїзній пішохід.
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