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БЕРЕЗЕНЬ, 2018 РОКУ 

 Вітаємо з перемогою! 

  Протягом січня та лютого 2018 року 
у Хотівському навчально-виховному комплек-
сі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімна-
зія" Києво-Святошинської районної державної 
адміністрації проходив ІІ (обласний) етап Все-
українського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН Украї-
ни. 
 
  Для участі у конкурсі було подано 20 
науково-дослідницьких робіт від Сквирського району. Старшок-
ласники 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 досяг-
ненням у науково-дослідницькій діяльності та 
бажаємо нових перемог.  

Дорога наша шкільна родино!  

Зима наостанок нам подарувала морозні і сніжні дні. Але 

весна не забариться. Тепла і погожа. Із яскравим сонеч-

ком і дзвінкими струмочками, із пташиним співом і щасли-

вим дитячим сміхом на вулиці! Весна принесе у наші до-

мівки 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 кліматич-

ного, весняних квітів і приємного відпочинку!!!  

З весною!!!  
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Шахи вчать жити і приймати рішенняШахи 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 ро-
ків і мені подобається. Цю гру називають інтелектуальною, спортив-
ною, 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 нави-
кам самостійного мислення, приймати рішення в будь-яких життєвих 
ситуаціях,  працювати самостійно та в колективі, логічно мислити, тре-
нують вміння спланувати свою діяльність, покращують внутрішню са-
модисципліну 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, геомет-
ричну уяву, творчу інтуїцію, винахідливість, кмітливість, увагу, наполегливість у досягненні поставленої 
мети. І це знадобиться нам у житті. 

  
Софія Заєць, 7-Б клас 

Інтернет 

Безмежний, безпечний. 

Шукає, інформує, застерігає. 

 Безпечний інтернет- безпека життя. 

Вікіпедія  

(9-А) 

Інтернет 
Доступний, корисний. 
Допомагає, розвиває, зацікавлює 
Ми за безпечний інтернет. 
 Залежність  

 (9-Б) 

Інтернет  

Новий, цікавий 

Знаходить, допомагає, цікавить  

Інтернет друг і ворог 

 Павутина 

Васільєва Ксенія (4-А) 

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 

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 пога-
ну сторону 
Всесвітня павутина 

Заріцький Ігор (6-Б) 

Інтернет 
Корисний, шкідливий 
Вирує, навчає, затягує 
Користуйся Інтернетом з розумом 
Браузер 

Бондар М., Степанець А. (6-Б) 
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подходящие и импортиро-

вать их в бюллетень. Для 

создания фигур и символов 

могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

поместите рядом с изображе-

нием. 

Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики поз-

воляет усилить содержатель-

ную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использо-

вания изображений, не отно-

сящихся к содержанию тек-

ста. 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включены 

тысячи картинок, из которых 

можно выбрать наиболее 

 

Заголовок внутренней  статьи  

чиков. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, можно 

дать комментарии по различ-

ным нововведениям. Чтобы 

показать динамику роста биз-

неса, включите в бюллетень 

графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содер-

жат столбец, обновляемый 

каждый выпуск. Этот столбец 

может содержать советы, 

обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также 

привести сведения о новых 

сотрудниках или об основ-

ных заказчиках и партнерах. 

Заголовок внутренней  статьи  

Эта статья может состоять не 

более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать материал 

о современных технологиях 

или о последних достижени-

ях в вашей области деятель-

ности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или биз-

неса, дать прогноз для заказ-
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“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

  
Право кровіПраво 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 ду-
мку, визначається громадянство за першим принципом?» Ми збенте-
жились, 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 -  зна-
чить,  дитина є громадянином України». Обличчя учительки серйоз-
не, впевнене. На якусь мить, ну зовсім коротюсеньку мить, подума-
лось 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 громадянст-
вом батьків або одного із них.  До речі, на наступному уроці ми писа-

ли на цю тему самостійну роботу. Написали добре, але один однокласник зазначив, що за принци-
пом «право крові» встановлюється громадянство дитини шляхом проведення аналізу крові. Звичай-
но, 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 
справі і народу, незважаючи на те, яка в тебе національність.  
 Саме законослухняність, ретельне виконання своїх обов’язків забезпечує реалізацію прав 
для інших людей та й для самого себе. Я про це згадую щодня, коли проходжу повз алею Слави у 
шкільному холі. Тут – фотографії учасників АТО та революції Гідності. Це випускники нашої школи, 
які гідно виконують обов’язок громадянина України – захищати Вітчизну, незалежність та територіа-
льну цілісність України. Завдяки сумлінному виконанню обов’язків нашими земляками, ми можемо 
реалізовувати своє право на мирне життя, на захист від незаконного переміщення, на освіту. Дехто 
із наших захисників отримав поранення, кілька героїв загинули від кулі агресора. Звичайно, кров із 
їхніх ран текла червона, але я знаю, вона - «синьо – жовта». 
 Мали невід`ємне право на життя і трійко дівчаток із сумнозвісного табору в Одесі. Обов`язок 
держави їх захищати. Тепер на три обов’язки в держави менше…Якби  ж то ті, від кого залежала 
безпека дітей, та мали «синьо – жовту кров», ми ще б побачили виступ цих маленьких танцівниць, а 
їхні мами були б веселі і щасливі. Як би ж то… 
 Недавно ми збирали  кошти на лікування  одного хлопчика, я знаю його – худенький такий, 
аж прозорий, якась дуже важка хвороба в нього.  Зібраних коштів вистачило лише на частину ліку-
вання, його мама збирається їхати на заробітки за кордон. То  як же це так – те, що ми учимо на 
уроках правознавства  – неправда?  А те, що записано в Конституції? Правда? Чи ні?  Читаю статтю 
49: «Охорона здоров`я забезпечується державним фінансуванням…»  Право на охорону здоров`я,  
я так зрозуміла, в нашій країні мають усі, хто тут живе, не лише громадяни України, адже написано 
«кожен має право».  То виходить, хтось не дотримується Конституції, і хто ж це він – «хтось», і яка у 
нього кров? 
 Уже закінчувала писати свої роздуми, як почула про трагедію в Калинівці. Довго не могла за-
снути від побаченого по телевізору, а якась моя ровесниця, напевне,  не спала, бо змушена була 
разом із батьками  рятувати своє життя. Покинутий будинок, який запалав за їхніми спинами – то 
вже дрібниці. «Кожному гарантується недоторканість житла» (із Конституції України). «Всі діти без 
винятку повинні перебувати під захистом держави» (із Конвенції про права дитини)… 
 Я мрію, щоб був винайдений такий апарат, який визначав би, чи «синьо – жовта кров» у лю-
дини. І щоб проходження через цей апарат було обов’язковою умовою прийому на роботу в держав-
ні органи. До цього часу всі мої мрії збувалися. 

                                                                    Марина Демчук, 10-А клас 
 

Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності»  



 

Спалах кору: симптоми, профілактика, лікування 

 

АКТУАЛЬНО 

УПОДОБАННЯ, ЗАХОПЛЕННЯ, ХОБІ 

 

Знайомтесь, перщокласниця—Можарівська Олександра. Дівчинка займа-

ється в клубі спортивного бального танцю „Royal Dance” м. Біла Церква.  

Спортивні бальні танці - це набір танців, які включають у себе дві програ-

ми: 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!  

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, си-
ньою. 

 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 вес-
на. 

 Весна в Австралії настає у…. вересні. 
Підготувала Ольга Ткаченко  

Кір — це інфекційна хвороба, збудником якої є ві-
рус. Найчастіше  хворіють діти без щеплень, які 
відвідують дитсадки й школи. Але дорослі та підліт-
ки, яким не робили вакцинацію, також можуть за-
хворіти. 
Вірус кору дуже легкий і може розноситися потоком 
повітря, тому заразитися можна, перебуваючи в 
одному приміщенні з хворим. Але швидко гине в 
зовнішньому середовищі і не передається через 
побутові предмети (постіль, одяг) або третіх осіб, 
які контактували з інфікованими. 
На кір хворіють лише люди, і зараження відбува-
ється тільки від людини до людини. 
Перші півроку після народження дитина має мате-
ринський імунітет від кору, але ближче до року він 
слабшає і необхідна вакцинація. Якщо ж мати ди-
тини не хворіла й не робила щеплення, дитина іму-
нітету не матиме. 
 
Профілактика та лікування 
Основним способом профілактики є вакцинація, 
яка і забезпечує захист від кору. В Україні застосо-
вується комбінована вакцина для профілакти-
ки одразу від трьох хвороб — кору, епідемічного 
паротиту та краснухи. Вакцину закуповує Міністер-

ство охорони здоров’я через міжнародні закупівлі 
ЮНІСЕФ за бюджетні кошти. Останнім часом ба-
тьки дедалі частіше відмовляються від вакцинації 
дітей. 
Якщо ж дитина чи доросла людина захворіла, хво-
рого обов’язково ізолюють, а також роблять дезін-
фекцію приміщення. Якщо дитина хворіє без 
ускладнення, лікування можна проходити вдома, 
дорослих зазвичай госпіталізують. 
Висип не лікують. Спочатку тіло вкривається виси-
паннями повністю, стає червоною плямою, згодом 
висип зникне. Розчісувати його не можна — мо-
жуть утворитися рани. Лікарі радять також не мо-
чити і не розтирати висип. Поки він не зійде, варто 
залишатися в ліжку. 

Якщо ви вже захворіли на кір, то не потрібно дотри-
муватися певного раціону харчування. Головне – 
це пити багато рідини. І, до речі, потрібно намага-
тися уникати яскравого світла. 
Щоб не захворіти на кір, дорослим потрібно прий-
мати багато вітаміну А. 
А ось дитині, щоб не захворіти на кір, потрібно 
зробити щеплення. 
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