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День Українського козацтва і День захисника України
святкуються 14 жовтня
Кожен в нас чув про козаків. Про них написано багато наукових книжок і
художніх творів, знято фільмів. Про козацький рід і його ватажків говориться в урочистій пісні нашої держави — гімні України. Козаків можна
побачити на парадах українського війська, їх зображення є на українських
грошах та поштових марках. А про малого хлопця і дорослого парубка,
що вміє відстояти свою честь і захистить слабшого, старого, жінку, у нас
кажуть: справжній козак. Козак в уявленні українця — це звитяжний воїн,
що не розлучається з шаблею, захисник Вітчизни, оборонець прав, віри,
звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України. Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що в козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Багато хто з нас сьогодні має козацькі прізвища. Через козацтво створювалася наша історія, і кожен з нас
не тільки причетний, а й відповідальний за неї.
Тож будьмо гідними називатись козаками.
Дякуємо за мужність та героїзм захисникам незалежності та територіальної цілісності України.

БАГРЯНОЛИСТИЙ ЖОВТЕНЬ – місяць, коли дерева
одягаються в жовтогарячий колір. Листя на більшості дерев, трави та багато інших рослин розфарбував жовтень
в усі відтінки жовтого й червоного кольорів. Вживають
ще й інші назви цього місяця. Одна з них – «паздерник».
Наш народ цей місяць ще іменував «грязенем»,
«хмуренем», «листопадником», «зазимником»,
«весільником».
Починається місяць із народного
свята – дня Зосима ( 2 жовтня) –
заступника бджіл.
Хазяїн у цей день
готував вулики до
зими,
збирав
останній медок.

ПОВІР, АЛЕ ПЕРЕВІР
Грім у жовтні – на малосніжну,
м’яку й коротку зиму.
Якщо до середини жовтня з беріз
не осипається листя –
сніг ляже пізно.
Жовтень ходить по
краю
та виганяє птиць із
гаю.
Плаче жовтень холодними сльозами.
Жовтень на весілля
багатий.
Вересень пахне яблуком,
жовтень – капустою
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“Серця патріотів”
До нас на урок фізкультури завітали гості: учасники бойових дій Колесніков Олександр Олександрович та Салганюк Олександр Іванович. Вони розповіли про свою
участь в бойових діях в зоні АТО, відповіли на запитання
учнів.
Я помітила, що Світлана Олександрівна тримала
камуфляжні кашкети, і стало зрозуміло, що далі буде
щось цікаве. І я була права. Трохи пізніше відбулися цікаві змагання: підтягування на перекладині, перетягування палиці на себе. Із 8-Б класу вийшло декілька хлопців,
які вирішили перевірити, хто сильніший. Певна річ, що
хлопці із 8-А не відставали. Всі весело гомоніли і підтримували їх. Кожен переможець отримував кашкет і право
сфотографуватись в ньому із
гостями.
Ця зустріч була незабутньою.
Сподіваюся, кожному, хто був
там, вона запам’ятається надовго!

26 вересня відділом освіти Сквирської РДА на Стр.
базі2Пустоварівського НВК було проведено районний військовопатріотичний, професійно-мотиваційний захід для учнів
старших класів навчальних закладів Сквирського району
«Серця патріотів». У складі команди нашої школи були
учні 10-11 класів: Мовчанюк Дмитро, Павлівський Олександр, Ясінський Роман, Маслєнікова Вікторія, Рибак
Ілона, Суржик Артем, Григорчук Сергій, Кульбабенко
Віктор, Заєць Роман, Семенченко Назар, Гальчинський
Денис, Сідлецька Владислава, Ярошенко Віта.
Своїми враженнями ділиться Рибак Ілона: «Я
вважаю, що нам пощастило. Адже, ставши учасниками
заходу «Серця патріотів», ми отримали багато гарних
вражень та позитивних емоцій. На конкурсі панувала
надзвичайно дружня атмосфера. Усі учасники із задоволенням брали участь у різних конкурсах та отримували
подарунки. Сподіваємось, що цей конкурс стане традиційним і ми ще візьмемо в ньому участь у наступному
році».

Заголовок внутр енней статьи

Гільченко Марія, 8-А клас

Посвята в старшокласники
Давно вже стало доброю традицією посвячувати 9-класників у старшокласники. То ж із цієї
нагоди у школі пройшов вечір відпочинку «Посвята
в старшокласники».
Різні випробування для новобранців підготували ведучі вечора Вікторія Маслєнікова та ВаленЗаголовок внутр енней статьи
тин Тесленко. Дев'ятикласники презентували свої
класи, змагалися у кмітливості, акторській майстерності, вміло виконували завдання та проходили ви

пробування.
Розважальну програму супроводжували виступи
Марії Поворознік.
Бажаємо новим «Старшокласникам» бути
гідними цього почесного звання, стояти на захисті
інтересів школи та шкільної громадськості.
Настя Поступаленко

Участь у районних заходах

З 25.09.2017 р. по 03.10.2017р. було проведено
районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу
«Український сувенір».
До Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості було подано 75 робіт за такими напрямками: декоративний розпис, вишивка бісером, вироби з соломки, бісероплетіння, вироби з солоного тіста, м’яка іграшка, фітодизайн, квілінг, плетіння з газетних трубочок.
Серед призерів районного етапу Всеукраїнської виставкиконкурсу «Український сувенір» визнано таких учнів:
ІІ місце – Марченко Сергій,
П'янківська Анастасія, Бойко
Захарій, Адамчук Ірина, учні 6
-А класу
ІІІ місце – Чіканова Руслана,
учениця 5-А класу;
Вітаємо наших призерів та

бажаємо подальших творчих успіхів.
Гарні результати показали
наші учні ще в одному заході. 11
жовтня з нагоди Дня захисника
України та Дня бійця територіальної
оборони відбувся чемпіонат з атлетичного кросу серед шкіл міста.
Призерами змагань стали:
Заєць Софія—ІІ місце,
Івашкевич Каріна –ІІ місце,
Голіков Андрій—ІІ місце,
Чорній Володимир—ІІ місце.
Вітаємо наших спортсменів.

Результати бліц-опитування
10 жовтня вихованцями гуртка «Юний репортер» спільно із
шкільною бібліотекою в рамках місячника "Шкільна бібліотека - за здоровий спосіб життя" було проведено бліцопитування «Що я знаю про здоровий спосіб життя» учнів та
працівників школи. Було опитано 36 чоловік. На думку респондентів (30%) здоровий спосіб життя - це заняття спортом,
тільки 10% опитаних сюди додають ще розпорядок дня і корисну їжу. Основною загрозою для здоров'я учні вважають
наркоманію (100%).Спортом займаються 75 % опитаних, шкідливі звички мають 60 %. На запитання «Як ти проводиш свій
вільний час?» 25% відповіли, що сидять вдома біля комп'ютера чи телевізора, 50% - йде гуляти з друзями, а 1% немає
вільного часу.
Дякуємо за відверті відповіді. Дотримуйтесь здорового способу життя, будьте активними і життєрадісними.
Результати бліц опитування опрацювала Світлана Кулак

Юлія Ульянівська

“Міс ніжність”- учениця нашої школи
Цього року я взяла участь в конкурсі «Міс Сквирська красуня -2017» і
отримала багато вражень , якими
хочу поділитися з вами. Конкурс
проводився 30 вересня, погода була дуже прохолодна, але,не зважаючи на холод , емоції брали верх
над усим . Хоч я і не здобула одну
з трьох головних корон, та здобула набагато більше,
ніж сама корона. Отримала море позитивних емоцій,
життєвий досвід, який у майбутньому стовідсотково
стане мені в пригоді. Я навчилася не боятися сцени,
публіки. Хоч і раніше виступала на сцені, та участь у
конкурсі не зрівняється ні з чим, чим раніше займалася. Мені дуже сподобалося брати участь у подібних
заходах, тому спробуйте й ви: це не тільки цікаво, а й
стане вам в пригоді в подальшому.
Маслєнікова Вікторія

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

На фото Вікторія під номером 7

к

ШКОЛА БЕЗПЕКИ
ПАМ’ЯТКА З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ОСІННІХ КАНІКУЛ

- розпалювати вогнище;
- лазити по деревах і дахах;
- грати із чужими тваринами;
- збирати незнайомі види грибів і ягід;

Коли ідеш на канікули, ПАМ'ЯТАЙ:

- самостійно виїжджати за місто, в ліс без супроводу
1. Про дозвіл гуляти лише у призначених для цього
дорослих (вчителів або батьків);
місцях: на ігрових майданчиках, біля будинків, шко- вступати у контакт та впускати у квартиру або були, у скверах і парках.
динок незнайомих людей;
2. Про суворе дотримання правил дорожнього руху,
про поведінку у транспорті, при посадці і висадці із - перебувати на вулиці пізніше, ніж о 21.00.
транспорту.
ОБЕРЕЖНА ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС КАНІКУЛ –
3. Про дотримання правил протипожежної безпеки
при користуванні електроприладами (телевізором,
праскою, холодильником) та газом.
4. Про правила поведінки у місцях громадського перебування (під час екскурсій, культпоходів, зустрічей тощо).

ЗАПОРУКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я!
ПРИЄМНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ВАМ КАНІКУЛ!!!

Смішинки-веселинки
***

На уроці природознавства вчителька запитує:
5. Про правила поведінки біля ліній електромереж,
залізничного полотна, поблизу водоймищ, на воді та — Хто знає, чому лелеки на зиму відлітають у Афльоду, поряд із будівельними майданчиками, відкри- рику?
тими люками, біля відкритих вікон, на балконі, схо- Встає Вовочка:
дах тощо.
— Ясна річ, негри також хочуть мати дітей!
6. Про правила користування і правила поведінки у
— Швидше збирайся, а то запізнишся в школу,- каліфтах.
же мама синові.
7. Про правила користування гострими, колючими
***
предметами, ліками, протипожежним, сільськогос— Нічого, школа відчинена цілий день.
подарським, будівельним та іншим інвентарем.
8. Про необхідність мити руки перед вживанням їжі, — Як на твою думку,— питає вчителька, - слово
після ігор, фізичної праці, відвідування туалету.
«штани» — в однині чи в множині?
— Я так думаю, що верхня частина у них однина, а
9. Про категоричну заборону:
нижня — множина.
- чіпати незнайомі і вибухонебезпечні предмети;
- грати на проїжджій частині вулиці або поблизу неї;
- відходити далеко від будинку, в якому мешкаєш;


За матеріалами інтернет-ресурсу mamulkapro.ru/
ditina бути обережними вчила Ольга Шевчук

обігрівати приміщення газом;
“ВЕЛИКА ПЕРЕРВА”
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