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Виходить з вересня 2010 року

ЦІКАВО:

Слово редколегії…
Щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим !
Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословінням, а очі світяться щастям. Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть турботи та негаразди, а
Новий - 2018 рік буде мирним, щедрим на цікаві плани, нові досягнення та перемоги. Бажаємо щоб Різдвяна
зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри та любові,

Згідно з китайським
календарем, 2018
рік пройде під заступництвом Жовтої
Земляний Собаки.
Це тварина принесе
людям мир і добро.
У сім'ях запанує
розуміння і любов.
Відданість і працьовитість цієї тварини
дозволяти досягти
великих висот.

надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії !

Триває ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів

Традиційно щороку з метою пошуку, підтримки і розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у всіх навчальних
закладах України проходять учнівські предметні олімпіади.
У Сквирі з 4 листопада розпочався ІІ(загальноміський)
етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. У цьому навчальному році вони проводяться з 18 навчальних предметів. Після
завершення загальноміського етапу олімпіад його переможці
візьмуть участь у наступному – обласному турі.
А 16 грудня відбувся ІІІ (обласний)
етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь 112 учнів
3-11 класів закладів загальної середньої освіти Київщини.
Його
учасницею стала учениця 8-А класу Глущенко Оксана. Бажаємо Оксані гарного результату.
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БОБЕР-2017
У листопаді в школі пройшов інтерактивний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер-2017". (Назва базується на відомій американській приказці про працьовитих і
цілеспрямованих людей - «Busy as a beaver»).
Учасниками конкурсу стали учні різних вікових категорій.
Наймолодшими були четверокласники. Вони мали змогу
спробувати як справжні бобри «перегризти замок» конкурсу інформатики, а також підвищити комп’ютерну
грамотність, ознайомитись з сучасними інформаційними технологіями.
Дякуємо учням, які взяли участь у Міжнародному
конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності
"Бобер". Бажаємо їм перемоги та терпіння в очікуванні результатів конкурсу.

ВІТАЄМО!
Вітаємо учнів 2-Б класу з І місцем у районному етапі
Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна
композиція».

Новорічна листівка своїми руками
До майбутніх зимових свят варто підготуватися заздалегідь. Зробити оригінальні подарунки можна легко своїми руками. Майстер-клас по виготовленню новорічних листівок на
гуртку «Умілі руки» провела Каліновська Тая Юріївна. Ми почули цікаву розповідь про виготовлення різних видів листівок.
Тая Юріївна допомогла нам проявити уяву і фантазію у виготовленні новорічної листівки у техніці скрапбукінг.
Кожен
учасник
майстер-класу підбирав потрібний матеріал для виготовлення виробу на
свій смак. На перший погляд виготовити листівку було
складно, але в процесі роботи, завдяки вдалим поясненням Таї Юріївни, все виявилось набагато простіше.
Листівки вийшли красивими і оригінальними, а головне,
вони виготовлені власноруч. Ми дуже вдячні за цікавий
майстер-клас.
Заєць Софія, 7-Б клас.

Нещодавно учні 9-Б
класу побували
на
екскурсії у Сквирському відділенні ПриватБанку. Це було
надзвичайно цікаво.
Діти побачили роботу
банківської установи
зсередини, познайомилися з фінансовоосвітньою програмою
ПриватБанк у
для
школярів від 6 до 17
років – Юніор, дізналися чим відрізняється термінал від банкомату та ще багато нового. Наостанок учням були видані сертифікати, які дозволять, без
зайвих проблем, разом з батьками отримати карту Юніор, а також самостійно і розумно розпоряджатися коштами. Сьогоднішня екскурсія пройшла успішно, адже дев’ятикласники отримали нові знання і розширили свій кругозір.

Кагорту юних талантів нашої школи
поповнили учні 4-го класу. Вашій увазі представляємо їх творчий доробок есе на тему “
Приємно творити добро ”.
Глабець Оксана
Поспішайте творити добро!
Доброта - дуже важлива якість людини. Його може творити кожен. Добро-це універсальна мова, завдяки якій
люди з різних куточків землі зможуть порозумітися
один з одним. Його можне творити кожен.
Воно може бути маленьким, але принести багато позитивних емоцій. На добро слід відповідати добром!
Іващенко Анастасія
Мабуть, у нашому непростому світі складно творити добро. І мені, як і всім, теж хочеться його творит
и
.
Але не завжди це виходить. Часто забуваєш, що
потрібно сказати щось хороше. Замість цього дратуєшся і грубиш. Потім почуваєш сором. Буває
розгублюєшся, коли треба щось зробити корисне,
а потім думаєш: “ Чому
я так вчинила? ”.
Важко робити добро, але коли зробив, то так від
цього приємно.
Загородній Андрій
Я в дворі повісив годівничку. Завжди насипано в неї
зернятка для пташок. Цілу зиму підгодовував синичок,
горобчиків, голубів. А весною і влітку пташки знищували у моєму саду шкідників. Восени вродили яблука,
груші. Так пташки віддячили мені за те, що я їх підгодовував взимку. Добро повертається добром. Так приємно робити добро!

Дякую солдате

***
Коли ж закінчиться війна,
Учні 3-Б класу стали учасниками театралізованої Любий мій солдате.
гри «Абетка дорожнього руху», проведеної в рамках Коли ж наша рідна Земля
Всеукраїнського Тижня безпеки дорожнього руху на Не буде воїнів втрачати.
базі Сквирського РЦДЮТ. Учасники дійства побували у Чекають синів своїх мами,
лісовій школі, де разом із звірятами повторили прави- І моляться день і ніч.
Дорогий мій солдате,
ла дорожнього руху.
Дякую тобі за все,
За те що Батьківщину захищаєш,
Народ від куль оберігаєш,
За те, що я і моя сім’я жива.

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

Учениця 6-Б класу
Фіялко Дарина

Франція: кому гусака, а кому коржів:
Зустріти і провести Новий рік в Парижі хотіли б багато
хто з нас. Але мало хто знає, що різдвяні свята починаються тут ще 6 грудня - в день Святого Ніколаса.
Саме в цю дату Пер Ноель - французький Дід Мороз - обдаровує слухняних дітей подарунками. Він носить дерев'яні черевики, пересувається на віслюку, презенти возить в кошику за спиною, а залишає їх, проникнувши в будинок через димар. За європейською традицією, всі подарунки укладаються у взуття, яку діти заздалегідь поміщають поруч з
каміном. Новий рік в Парижі святкується по-особливому. Стіл обов'язково повинен бути багате заставлений копченими окостами, салатами,
випічкою, цукерками і вином. Причому в різних провінціях французької
держави основне святкове блюдо різне: бургунди воліють індичку з
каштанами, населення Бретані - коржі з гречки зі сметаною, а жителі
північного сходу обов'язково подають в якості головного блюда гусака.
А ось новорічної ялинки у французів немає - замість неї вони прикрашають двері своїх будинків гілками омели.

Німеччина: чекаємо Вайнахтсман!
Новий рік в Німеччині обов'язково відзначають з шумом і веселощами. Причому будинку ніхто не сидить - молодь гуляє містом, а
старші люди вибираються в ресторани. Традиційна страва для
цього свята - запечений короп, однак і сучасні страви німці дуже
навіть люблять. Саме святкування називається "Сильвестр" - на
честь священнослужителя, який помер 31 грудня 335 року. Подарунки дітям приносить Санта-Клаус, а дітлахи Берліна, Кельна,
Мюнхена отримують презенти від різдвяного людини Вайнахтсман
- на ньому вивернута шуба, а в руках різки, якими він карає неслухняних дітей. Супутниця Вайнахтсман - білява Крісткінд, схожа на
російську Снігуроньку. Якщо малюки виправляються і читають їй
вірші, вона нагороджує їх яблуками, горіхами та солодощами. У
загальному і цілому Новий рік у Німеччині проводиться за аналогією з більшістю інших країн.

Великобританія: справжня англійська манірність
У Сполученому Королівстві, як і в багатьох європейських державах,
перший і головне свято - Різдво, а вже потім відзначається Новий
рік. Лондон за традицією прикрашається багато і розкішно: на Трафальгарській площі ставиться велика новорічна ялинка, яку привозять з Норвегії. Тут же проходить новорічний парад - наймасовіше
народне хода. Традиції Нового року в Англії припускають святкове
оздоблення будинків. Подарунки дітям підносяться Санта-Клаусом,
одегненим в червоний одяг. Потрібно відзначити, що англійці - одні
з небагатьох, хто продовжує дарувати один одному новорічні листівки і прості сувеніри. Цікавий місцевий звичай впускати в будинок
Новий рік - це робиться в 12:00 ночі, коли проб'ють куранти. Вважається, що потрібно відкрити двері і тим самим перейти від старого
кордону до нового.
Матеріал підготувала Ольга Ткаченко за матеріалами сайту http://podskazok.net
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