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Слово редколегії…
Дорога наша шкільна родино!

У цьому випуску:

Зима наостанок нам подарувала морозні і сніжні дні. Але
весна не забариться. Тепла і погожа. Із яскравим сонечком і дзвінкими струмочками, із пташиним співом і щасливим дитячим сміхом на вулиці! Весна принесе у наші домівки і серця світлу надію на щасливе майбутнє! А разом
із тим і ніжне жіноче свято! Тож нехай святковий настрій,
бадьорість і натхнення супроводжують нас всю весну!
Посмішок, гарного настрою, тепла душевного і кліматичного, весняних квітів і приємного відпочинку!!!
З весною!!!

Вітаємо з перемогою!

Протягом січня та лютого 2018 року
у Хотівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Києво-Святошинської районної державної
адміністрації проходив ІІ (обласний) етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Для участі у конкурсі було подано 20
науково-дослідницьких робіт від Сквирського району. Старшокласники презентували свої роботи у 7 наукових відділеннях, 20
секціях. За підсумками ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України 10 учнів стали призерами та переможцями. Серед
них учениця 11 класу нашої школи Дяченко
Марія, яка виборола І місце
у секції
“Українська мова та література”
Щиро вітаємо Марію та її наукового
керівника Заболотного О.В. з високим досягненням у науково-дослідницькій діяльності та
бажаємо нових перемог.
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Шахи вчать жити і приймати рішення
Я відвідую шаховий гурток, який працює на базі нашої школи.
Веде гурток Стригун Валентин Маркович. На шахи я ходжу вже 5 років і мені подобається. Цю гру називають інтелектуальною, спортивною, а дехто вважає, що це навіть не гра, а ціле мистецтво. Ті, що
справді захоплюються шахами, переконані, що в них неможливо грати
рік-два чи п’ять, бо в них грають усе життя, постійно відкриваючи щось
нове.
Учні, що відвідують заняття шахового гуртка навчаються навикам самостійного мислення, приймати рішення в будь-яких життєвих
ситуаціях, працювати самостійно та в колективі, логічно мислити, тренують вміння спланувати свою діяльність, покращують внутрішню самодисципліну та самоорганізацію.
На жаль, на цьому гуртку я одненька дівчинка і мені хотілось
би, щоб ще хтось з дівчаток записався на цей гурток. Адже шахи розвивають мислення, пам'ять, геометричну уяву, творчу інтуїцію, винахідливість, кмітливість, увагу, наполегливість у досягненні поставленої
мети. І це знадобиться нам у житті.
Софія Заєць, 7-Б клас

Інтернет
Шкідливий, розумний
Допомагає, зберігає, виручає
Не уявляю життя без Інтернету
Мережа
Гриняк Богдан (6-А)

Інтернет
Розумний, повчальний
Навчає, шкодить, затягує
Інтернет як світ, має хорошу і погану сторону
Всесвітня павутина
Заріцький Ігор (6-Б)

Інтернет
Безмежний, безпечний.
Шукає, інформує, застерігає.
Безпечний інтернет- безпека життя.
Вікіпедія
(9-А)

Інтернет
Новий, цікавий
Знаходить, допомагає, цікавить
Інтернет друг і ворог
Павутина
Васільєва Ксенія (4-А)

Інтернет
Корисний, шкідливий
Вирує, навчає, затягує
Користуйся Інтернетом з розумом
Браузер
Бондар М., Степанець А. (6-Б)

Інтернет
Доступний, корисний.
Допомагає, розвиває, зацікавлює
Ми за безпечний інтернет.
Залежність
(9-Б)

Інтернет
Розумний, безмежний.
Знаходить, дарує, вчить
Інтернет безмежна перлинка знань.
Пошук
Іващенко Анастасія (4-А)

Інтернет
Добрий, поганий
Затягує, мудрує, прогресує
Робить добре і погане діло
Всесвітня спокуса
Мельник Славік, 5-Б

Інтернет
Розумний, цікавий
Шкодить, допомагає, розвиває
Користуйтеся безпечними сайтами
Всесвітня павутина
Янчук Дар’я, 5-Б
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Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності»

Право крові
9 клас. Урок правознавства. Тема – «Набуття громадянства».
Учителька пояснює один із способів набуття громадянства - філіація:
«Філіація пов’язана з моментом народження, а її зміст визначається
двома принципами – «права крові» і «права грунту». І як, на вашу думку, визначається громадянство за першим принципом?» Ми збентежились, при чому тут кров, ми на уроці правознавства, а не біології.
«Діти, це ж дуже просто! В новонародженої дитини береться аналіз
крові. Якщо під мікроскопом кров має синьо – жовтий спектр - значить, дитина є громадянином України». Обличчя учительки серйозне, впевнене. На якусь мить, ну зовсім коротюсеньку мить, подумалось невпевнено – а може… І тут бачимо, як куточки губ учительки
смикнулись до усмішки: «Це жарт, діти, ви ж зрозуміли, що це жарт!
Тепер знатимете тему на відмінно». Звичайно, ми ж ні на хвилину не
мали сумніву, що це жарт…
Тепер ми добре знаємо, що принцип «право крові» означає
встановлення громадянства новонародженої дитини за громадянством батьків або одного із них. До речі, на наступному уроці ми писали на цю тему самостійну роботу. Написали добре, але один однокласник зазначив, що за принципом «право крові» встановлюється громадянство дитини шляхом проведення аналізу крові. Звичайно, він теж пожартував, бо на наступній сторінці надав правильну вичерпну відповідь. З того часу ми
вважаємо, що «синьо - жовта кров» є синонімом патріотизму, законослухняності, відданості своїй
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І
щоб проходження через цей апарат було обов’язковою умовою прийому на роботу в державста.
ні органи. До цього часу всі мої мрії збувалися.
В состав приложения
Марина Демчук, 10-А клас
“Чтобы привлечь внимание читателя,

поместите сюда интересное изречение или
цитату из бюллетеня”

Microsoft Publisher включены
тысячи картинок, из которых
можно выбрать наиболее

Ст. 4

УПОДОБАННЯ, ЗАХОПЛЕННЯ, ХОБІ
Знайомтесь, перщокласниця—Можарівська Олександра. Дівчинка займається в клубі спортивного бального танцю „Royal Dance” м. Біла Церква.
Спортивні бальні танці - це набір танців, які включають у себе дві програми: європейську і латиноамериканську.
У свої сім років Саша має багато нагород. Вона при зер Всеукраїнських змагань з спортивного танцю
“Зірка України”, турніру з бальних танців "Зимова
казка" та інщих турнірів.
Так тримати! Вперед, до нових перемог!

Спалах кору: симптоми, профілактика, лікування

АКТУАЛЬНО

Кір — це інфекційна хвороба, збудником якої є ві- ство охорони здоров’я через міжнародні закупівлі
рус. Найчастіше хворіють діти без щеплень, які ЮНІСЕФ за бюджетні кошти. Останнім часом бавідвідують дитсадки й школи. Але дорослі та підліт- тьки дедалі частіше відмовляються від вакцинації
ки, яким не робили вакцинацію, також можуть за- дітей.
хворіти.
Якщо ж дитина чи доросла людина захворіла, хвоВірус кору дуже легкий і може розноситися потоком рого обов’язково ізолюють, а також роблять дезінповітря, тому заразитися можна, перебуваючи в фекцію приміщення. Якщо дитина хворіє без
одному приміщенні з хворим. Але швидко гине в ускладнення, лікування можна проходити вдома,
зовнішньому середовищі і не передається через дорослих зазвичай госпіталізують.
побутові предмети (постіль, одяг) або третіх осіб, Висип не лікують. Спочатку тіло вкривається висиякі контактували з інфікованими.
паннями повністю, стає червоною плямою, згодом
На кір хворіють лише люди, і зараження відбува- висип зникне. Розчісувати його не можна — моється тільки від людини до людини.
жуть утворитися рани. Лікарі радять також не моПерші півроку після народження дитина має мате- чити і не розтирати висип. Поки він не зійде, варто
ринський імунітет від кору, але ближче до року він залишатися в ліжку.
слабшає і необхідна вакцинація. Якщо ж мати ди- Якщо ви вже захворіли на кір, то не потрібно дотритини не хворіла й не робила щеплення, дитина іму- муватися певного раціону харчування. Головне –
нітету не матиме.
це пити багато рідини. І, до речі, потрібно намагатися уникати яскравого світла.
Профілактика та лікування
Щоб не захворіти на кір, дорослим потрібно прийОсновним способом профілактики є вакцинація, мати багато вітаміну А.
яка і забезпечує захист від кору. В Україні застосо- А ось дитині, щоб не захворіти на кір, потрібно
вується комбінована вакцина для профілакти- зробити щеплення.
ки одразу від трьох хвороб — кору, епідемічного Матеріал підготувала Марія Гільченко за матеріпаротиту та краснухи. Вакцину закуповує Міністер- алами сайту https://osvitoria.media




Цікаві факти про весну



З приходом весни частота дихання людини
втричі більша, ніж восени.
Весняна квітка медуниця чотири рази змінює
свій колір: розпускається рожевою, тоді стає
пурпуровою, далі фіолетовою і, зрештою, синьою.
“ВЕЛИКА ПЕРЕРВА”

Засновник – педагогічний та учнівський колективи Сквирської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
ім.П.Тисьменецького

Адреса редакції:
вул. Шевченка, 41
м. Сквира
Київської обл.
Тел. 5-17-49




Англійські вчені підтвердили, що діти весною
ростуть втричі швидше, ніж у період із серпня
по грудень.
20 березня – день весняного рівнодення, в
цей день на Землі настає астрономічна весна.
Весна в Австралії настає у…. вересні.
Підготувала Ольга Ткаченко

За достовірність фактів відповідальність
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