
У ніч з 25 на 26 квітня 

1986 року о 1 год. 23 

хв. 40 с., коли всі спа-

ли безтурботним 

сном, над четвертим 

реактором Чорно-

бильської  атомної  

електростанції неспо-

дівано розвіяло нічну 

темряву велетенське 

полум’я. Почався но-

вий відлік українсько-

го часу. Болісний. Гір-

кий. Печальний… 

   У ці дні ми приверта-

ємо увагу, як українсь-

кої, так і світової гро-

мадськості до страж-

дань людей, які зазнали 

і продовжують зазнава-

ти дії радіації,- наших 

співвітчизників і жителів 

інших держав. Серед 

них і ті, хто захистив світ 

від страшної біди ціною 

свого здоров’я,  а інко-

ли й життя. 

29  квітня у нашій шко-

лі, ми провели  лінійку 

пам’яті, на якій нагада-

ли усім присутнім сумні, 

болісні та трагічні  події 

тих днів.   На завершен-

ня, усі присутні вшану-

вали пам’ять  загиблих 

хвилиною мовчання. 

Ми ніколи не повинні  

забувати ці трагічні, 

скорботні дні, які назав-

жди закарбувались в  

пам’яті  та історії україн-

ського народу. 

Випуск № 67 

Чорнобиль — біль України 

 

Планетарій – пристрій, 

за допомогою якого 

можна проектувати 

світлові точки на скле-

піння, щоб продемон-

струвати зірки та пла-

нети, а також будівля 

чи, як в нашому 

випадку, натяжний 

купол.             

    29 квітня до нашої 

школи, також був 

привезений такий 

пристрій, з натяжним 

куполом. І всі бажаючі 

могли подивитись фільм, 

який був показаний в 

приміщенні спортивного 

залу, про розвиток нашої 

Планети та всього люд-

ства. Вартість такого 

задоволення 20 грн. 

Охочих було не так вже 

й багато, але усі при-

сутні отримали море 

вражень від цього 

дійства, особливо 

найменші глядачі. 

Кожен, хто поди-

вився цей фільм, 

взяв для себе щось 

нове.  

Квітень, 2014 р. 

І н ф о р м а ц і й н и й  в і с н и к  з а г а л ь н о о с в і т н ь о ї  ш к о л и  І
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Проба пера 

    * * * 

Я молюсь, Україно за 

тебе! 

І горжусь народом 

своїм! 

Ти не втратила віру до 

себе, 

І зростила надійних 

синів. 

    Сохацька Юля    

          (10 клас) 

Проба пера 1 

Планетарій 1 

Чорнобиль — біль 

України 

1 

Шкільний гумор 2 

Місяць праці 2 

Великдень—чудо із 

чудес 

2 

У цьому номері : 



 

 

* * * 

- Що трапилося, чому ти запізнився? 

- На мене напали озброєні розбійни-

ки. 

- І що вони в тебе вкрали? 

- Домашнє завдання! 

 

* * * 

- Тату, сьогодні в нас у школі скоро-

чені батьківські збори. 

- Як це скорочені? 

- Ти, я і директор. 

14 квітня в 
нашій шко-
лі відбули-
ся спортив-
ні змагання  
“Рух заради 

здоров’я”. В яких взяли участь 
учні 2-6 класів. Вони організова-
но провели рухливу зарядку та 
позмагались в цікавих конкур-
сах, які були розміщені по стан-
ціях. В результаті перемогу здо-
були учні 5 класу. Друге місце в 
учнів 6 класу, і учні 4 класу за-
йняли почесне 3 місце. Загалом 
всі залишились задоволені та 
веселі.  

29 квітня вчитель Захисту Вітчизни 

Власюк О.Ю, провів день військової 

підготовки для хлопців. Хлопці з само-

го ранку, разом із наставником, виру-

шили в спеціально відведене місце у 

полі, для навчання. Вони вчились на 

практиці, на випадок війни, як прави-

льно викопувати окопи та, як діяти, 

якщо наступає ворог.  

    Для дівчат, також цього дня було 

проведено навчання. Вони вчились, 

як правильно надавати першу медич-

ну допомогу та накладати пов’зки. Це 

відбувалося під керівництвом їхнього 

викладача Захисту Вітчизни Челей 

Ю.Б. 

   На підсум-

ку навчання, 

як хлопці, 

так і дівчата 

здавали пев-

ний норма-

тив. 

Цього року, свято Великодня при-

пало на 20 квітня. День Великодня 

пов'язаний з астрономічними яви-

щами і вираховується 

на кожен рік спеціаль-

но. Якщо перший пов-

ний місяць після дня 

весняного рівнодення настає не ра-

ніше 19 березня, то Великдень свят-

кується в першу неділю після цього 

повного місяця. Якщо перший повний місяць на-

стає раніше 19 березня, то Великдень справляєть-

ся в першу неділю після наступного квітневого пов-

ного місяця. На першому Вселенському 

соборі Християнських церков в Нікеї 

(325 р.) було вирішено пе-

ренести православне свято 

на тиждень пізніше єврей-

ського. 
 

С ТР.  2  

 

 

 

м’яті  героїв Великої Вітчизняної війни, 

учнями 8 та 10 класу.                                                                            

З приходом весни, прийшла пора і для 

шкільних квітників. Цим процесом зайня-

лися учні 8 класу, на чолі з вчителем біо-

логії,  Кость Н.П.  

 

 

 

 

 

 

 

Квітень для школи був «Місяцем праці».                                                                                       

Зима лишила після себе багато роботи, 

яку старанно виконували учні нашої 

школи. Учні 10 класу, побілили шкільний 

паркан, дерева та бардюри. Також був 

побілений та прибраний Меморіал па-

 

 


