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Аналіз успішності за І семестр
На
кінець
І
семестру
в
школі
налічується 457 учнів.



Якісна успішність по
ступенях за І семестр
становить:



(обслуговуюча праця)
Хмарська Світлана, 9 клас



1-4 класи—64%
5-9 класи—44%



Хімія — Смокталь
Юрій, 8 клас,



Біологія Я щук
Ірина, 11 клас



Екологія—Шмельова
Євгенія, 11 клас



Образотворче

10-11 класи—52%
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На протязі листопада грудня 2011 року учні нашої
школи брали участь в
р а й о н н и х п р е д м ет н и х
олімпіадах. З6 учнів школи
стали переможцями і
призерами олімпіад.



Трудове навчання

(обслуговуюча праця)—
Мазур Ірина, 11 клас
Вітаємо переможців та
призерів олімпіад та
бажаємо
подальших
творчих успіхів.
Навчально-пізнавальний
центр

Переможцями стали:



Заєць
класмова

Марина 10
-українська

Козацькому роду нема переводу

Будьте обережні— 4
тонкий лід!
Чи знаєте ви, що...

Трудове навчання

(технічна праця) - Харченко
Олег, 9 клас

Найвища якісна успішність
в класах: 3-А, 4-А, 2-А, 5-А,
11-А .

мистецтво Гончарук Світлана, 6
клас.

Трудове навчання

4

6 грудня у школі стартував п'ятий щорічний
фестиваль-конкурс "Козацькому роду нема
переводу" присвячений Дню збройних сил
України і Дню захисника Вітчизни. Його було
започатковано у 2007-2008 навчальному році
заступником директора школи з виховної
роботи Маційчук С.С..з метою популяризації,
пропаганди та формування здорового способу
життя, підвищення соціальної активностіі
зміцнення здоров'я школярів на традиціях
ук р а їн с ь к о г о ко з а ц т в а, п ат р іо т и з м і
українського народу, виховання в учнів почуття
гордості за історію своєї Вітчизни та її героїв,
сприяння розвитку інтелектуальних та творчих
здібностей учнів, а також спритності, кмітливості,
винахідливості.
ІІ тур (5-8 класи) відбудеться 23 лютого, ІІІ тур (9-11 класи )- 24 лютого.
Організатор дитячого колективу Ткачук Р.П.
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Походи вихідного дня
Гурток туристичного напряму «Походи вихідного дня», за
програмою «Лицарська звитяга» працює з 6 вересня 2011
року. Мета гуртка : культивація здорового способу життя .
Гурток відвідують 20 учнів школи, які поділені на дві
групи:
Молодша
4 клас
9 учнів
Середня
7 клас
11 учнів
Здійснюємо одноденні походи за розробленими
маршрутами:
Сквира - Кам'яногребельський ліс
Сквира - Єрчиківський ліс
Сквира - Пустоварівський ліс,
Під час походів проводимо тренування пішохідної техніки,
туризму, приготування їжі в польових умовах, медицини та
надання першої допомоги.
Заняття проходить по вівторках з 1430 в приміщенні
ЗОШ №3. Походи здійснюються по суботах (в
залежності від погодних умов).
Остання екскурсія - подорож місто Б. Церква на
шоколадну виставку АВК «Солодка казка».
Керівник гуртка Сірий О.М.

ВИПУСК
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22 січня – День Соборності України
Це свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української
Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919
році. День Соборності України встановлено Указом Президента у 1999 році.
«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — Галичина,
Буковина, Закарпаття і придніпрянська Україна — в одну Велику Україну. Сповнилися
відвічні мрії, для яких жили й за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна
незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений
могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для
створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського
народу», — пролунало 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві.
День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності українських
земель.

Числовий кросворд
“Пам'ятні дати України”
У даному кросворді замість букв слід вписувати цифри, а саме —
пам’ятні дати в історії України.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 4. 24 серпня цього року було проголошено Акт про незалежність
України. 5. Цей рік увійшов в історію України як рік «помаранчевої революції». 6. Рік
утворення Галицько-Волинської держави. 9. Відбулася битва під Берестечком, яка
закінчилась поразкою повстанців під керівництвом гетьмана Б. Хмельницького. 10. Участь
українських полків у Грюндвальській битві. 13. У цьому році набув поширення
загальноукраїнський адміністративний устрій на
території України. 15. 16 липня цього року сесія
Верховної Ради прийняла Декларацію про державний
суверенітет України. 16 У Ніжині відбулася Чорна
рада.
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. У цьому році відбувся відомий з’їзд князів у Любечі. 2.
Цей рік утвердився в історії України як рік першої
революції в ХХ ст. 3. Цього року була створена
Центральна Рада. 7. У цьому році була укладена
Люблінська унія між Литвою та Польщею, згідно з якою
Волинь відійшла до Польщі. 8. Заснування «КирилоМефодіївського товариства». 11. Початок однієї з
найжахливіших подій в Україні в ХХ ст. — Голодомору.
12. Завершилось формування сучасної території України
— приєднання півострова Крим до України. 14. Почалося
гетьманування І. Виговського, головною метою якого
було обстоювання повної самостійності України.

«Будьте обережні – тонкий лід»

Обережно—ожеледиця!
У нещасного випадку можуть
бути різні причини, але
найчастіше це необережність.
Не перебігайте проїжджу
частину дороги під час
снігопаду та у ожеледицю.
Пам'ятайте, що у ожеледицю
значно збільшується
гальмовий шлях машини
Не ходіть з самого краю
проїжджої частини дороги. Це
небезпечно завжди, а на
слизьких дорогах особливо.
Тримайтеся подалі від
будинків - ближче до середини
тротуару. Взимку, особливо в
містах, дуже велику небезпеку
являють собою бурульки.
Найбільшу небезпеку
бурульки становлять у період
танення льоду та снігу.

Зима - чудова пора відпочинку на льоду. Скільки радощів вона приносить! Забави на
ковзанах, лижах, санчатах! Тому усі ми із задоволенням зустрічаємо цю пору року,
іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід.
Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Найбільш
небезпечна крига – перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка,
неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини .
Ця інформація досить цікава: лід блакитного кольору - найміцніший, а білого значно слабший.
Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку,
товщиною більшою за 7 см.
Для групи людей безпечним є лід товщиною не менше, ніж 15 см. При пересуванні
декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані.
При масовому катанні на ковзанах лід має бути товщиною не менше, ніж 25 см.
Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнайся про товщину льодового покриву за
допомогою довгої загостреної палиці (плішні) чи іншого подібного предмета, але
обов'язково легкого, який ти вільно можеш тримати в руці.
Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг!
У випадку, якщо ти все ж провалилися під лід:

грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги;
площу;
міцність льоду вже відома.
Пам’ятайте! Біду завжди легше попередити!

Чи знаєте ви, що...
Грип – важка вірусна інфекція, що

Для

вражає людей, незалежно від статі

п р о ф і л а к т и к и

провітрювання

або віку. Це – гостре захворювання,

використовують аскорбінову

приміщеннях, організованих

яке відрізняється різким токсикозом,

кислоту

д и тя ч и х

катаральними

Пропонується вживати багаті

явищами

у

вигляді

неспецифічної

та

полівітаміни.

риніту, закладеності носа і кашлю з

на

ураженням

харчування,

перебігу

бронхів.

грипу

н е з в оротн і

За

часто

у ра ж е н н я

важкого

виникають
се рц ев о -

судинної системи, дихальних органів,
центральної нервової системи, котрі
провокують
судин,

захворювання серця і

пневмонії,

трахеобронхіти,

в і та м і н и

р е ж и м у ,

р е ж и м у
в

закладах

п р од у к ти

Ще раз наголошуємо,

відвар

що самолікування ГРВІ та

шипшини, чай з малиною та

грипу

медом, лимоном.

важких ускладнень, тому за

В а ж л и в и м

є

дотримання температурного

може

призвести

п е р ш и х
захворювання

пори

року

до

п р о я в і в
необхідно

звертатися до лікаря.
Будьте здорові!
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вражають до 15% населення земної
кулі.

Випуск підготувала Лисюк А.В.

