
  Грудень 2015     № 4 (24) 

 
Учітесь,  

читайте, 
І чужого  

научайтесь, 
Й свого  

не цурайтесь. 
 

Т.Шевченко 
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Наші найщиріші вітання !!! 



Екскурсія до відділу поліції 
   Учні 9-Б та 11-Б кла-
сів здійснили екскурсію 
по відділу поліції. На-
чальник сектору При-
луцького відділу майор 
поліції Тетяна Анатолі-
ївна Пироженко озна-
йомила підлітків із ро-

ботою чергової частини, з основними напрям-
ками кожного сектору поліції, з 
патрульними поліцейськими ма-
шинами, а також продемонстру-
вала спецзасоби, які використо-
вуються в роботі правоохоронців. 

 
Лариса Братель, заступник 

директора з виховної роботи  
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Будні “Козацької республіки” 

Все в житті є щастям.   Д.Трамп 

Святкове Новоріччя 
   У народі гово-
рять:―Зима прийш-
ла й свята принес-
ла.‖ Новорічні свя-
та завжди були 
бажані та довгоочі-
кувані для всіх, а 
особливо для діт-
вори. Гамірно й 
весело було в 
школі напередодні 
Нового року, адже 
на всіх школярів 
чекали цікаві розваги та конкурси. Для уч-

нів початкової ланки 
була проведена кон-
курсно-розважальна 
програма ―Зима за-
прошує на Новорічне 
свято‖. Учні 5-8 класів 
стали учасниками 
конкурсно-розважаль-
ної  програми ―День 
народження ялинки‖, 
а старшокласники  - 
―Новорічної регати‖. 

Святий Миколай,  
ти до нас завітай 

   Одного грудневого вечора наприкі-
нці кожного року весь дитячий народ 
планети зі стриманим диханням та 
таємними сподіваннями лягає спати з 
бажанням побачити найзагадковішо-
го небесного гостя. Але нічний відві-
дувач завжди дочекається, коли сон 
зморить дитячі очі. І тільки подарунки 
під подушкою на ранок вказують, що 

він таки приходив! 
   Завітав Святий Миколай і 
до першокласників. Діти 
розказували вірші та співа-
ли пісні про чудотворця, за 
що й отримали солодощі 
від щедрого гостя. Радісні 
й веселі, ділилися школярі 
своїми враженнями з дру-
зями й батьками. 

Канцелярія дозвілля 
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Подорожуй тільки з тими, кого любиш.   Е.Хемінгуей 

“Кідландія” — дитячий парк 
професій 

 

   Саме в дитинстві, коли так хочеться виро-
сти, дорослий світ 
сприймається, як най-
бажаніша казка. Адже 
там можна самостійно 
планувати своє життя, 
займатися улюбленими 
цікавими справами.  
   Дитячий парк профе-
сій ―Кідландія‖ дає змо-
гу дітям відчути себе 
дорослими, гратися та 
веселитися, паралель-
но отримуючи знання й 
навички, які знадоб-
ляться їм у реальному 
житті. Це справжня 
країна для дітей зі свої-

ми законами та правилами, власною економі-
кою й грошовою одиницею. Цю незвичайну 
країну відвідали на зимових канікулах учні 5-А 
класу. 50 ігрових станцій ―Кідландії‖ – від по-

жежної частини до школи мис-
тецтв, від школи піци до салону 
краси, – більш ніж 100 професій 
– від лікаря до пілота, від фото-
оператора до автогонщика. Та-
ке розмаїття допомагає дитині 
розширити світогляд, розкрити 
свій талант, а можливо, знайти 
свій майбутній фах та улюблену 
справу. 
   Незабутні враження також за-
лишилися від прогулянки біля 
новорічної ялинки. Діти розва-
жалися та милувалися святко-
вою столицею. 

Валентина Данильченко,  
класний керівник 5-А класу 

УРА !!! КАНІКУЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Новорічна феєрія 
   Напередодні Новорічного 
свята учні   8-А та 8-Б класів 
провели вікторину ―Новорічна 
феєрія‖. Школярі змагалися в 
знанні художніх творів україн-
ських та зарубіжних письмен-
ників, присвячених новорічній 
та різдвяній тематиці.  
   На заході лунали чудові вірші, пісні та 
прозові твори, які розповідають про прихід 

зими, Святого Миколая, новорічні дива та Різ-
дво. 

 

Канцелярія інформації  

Поїздка до столиці 
 

   29 грудня третьокласники 
здійснили екскурсію до Киє-
ва. Вони відвідали країну 
Кідляндію, де ознайомилися 
з професіями поліцейсько-
го, фермера, лікаря, конди-
тера, судді.  
   Учні заробляли гроші, а 
потім їх витрачали на власні 
потреби (каталися на маши-
нках, грали в різні ігри).  
   Тут же діти переглянули 

новорічну казку, а на прощан-
ня отримали невеликі подару-
нки.  
   Потім школярі відвідали но-
ворічні ялинки на Софійській 
та Михайлівській площах, де 
познайомилися з казковими 
героями, покаталися на потя-
гах, зробили багато цікавих 
фото.  
    Задоволені й радісні повер-
нулися додому. 

Валентина Попова,  
класний керівник 3-А класу  
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Гіннес по-українськи 
Зимові рекорди  

    Найбільша кількість Дідів Морозів та най-
більший новорічний Дракон. 24 грудня 2011 
року на набережній Ялти відбувся найбільший 
парад Дідів Морозів, який зібрав більше 500 
учасників. Тут зібрались і Діди Морози – маля-
та, і Дід Мороз-боксер, і Дід Мороз-
інопланетянин, а також суворі байкери 
на мотоциклах. Учасники Мороз-параду над 
собою несли величезний символ 2012 року – 
100-метрового Дракона, створеного власноруч 
із повітряних кульок. Його складали три доби 
близько з трьох тисяч повітряних кульок. Дов-
жина дракона — майже половина набережної 
Ялти. 
    Найбільша новорічна ялинка з шоколаду. 
Шоколадну ялинку вагою 20 кг виготовив до 
Різдва-2010 відомий у Закарпатті кондитер Ва-
лентин Штефаньо. Це солодке новорічне диво 
заввишки 1,32 метра у вигляді трикутника з ко-
льоровими шоколадними ялинковими прикра-

сами й білими шокола-
дними кульками, які си-
мволізують сніг. На ви-
готовлення пішли чоти-
ри години, а всі деталі 
приклеювалися розігрі-
тим до 32 градусів шоколадом, який одразу ж 
охолоджувався з пульверизатора рідким азо-
том. 
    Найбільша кількість незвично прикраше-
них новорічних ялинок. Найдовший новоріч-
ний салат. Перед Новим роком у Судаку вста-
новили два рекорди. Судак визнаний містом із 
найбільшою кількістю незвично прикрашених 
новорічних ялинок — 22 зелені красуні. Також 
найдовшим в Україні був визнаний новорічний 
салат «Оселедець під шубою»,приготований у 
формі змії завдовжки 18 метрів і вагою 180 кг. 

 

За матеріалами мережі Інтернет  

Твоє життя формується твоїми думками.   М.Авреліус 

Як вберегтися  
від застуди 

Найкращий захист від хворо-
би — своєчасна профілактика. 
Дотримуйтесь правил особис-
тої гігієни. Якщо ви часто їздите в громадському 
транспорті, мийте руки з милом, коли прийдете 
додому. 

На ніч корисно промивати ніс солоною водою 
або використовувати спрей на основі морської 
солі. Соляні розчини допомагають боротися з 
вірусами, які потрапляють на слизову оболонку 
носа. 

Не забувайте про натуральні вітаміни, що міс-
тяться у свіжих овочах і фруктах. Знімають вто-
му й зміцнюють імунітет трав'яні та ягідні чаї. 

За перших ознак застуди випийте гарячий чай 
із лимоном або з'їжте на ніч зубчик часнику. Ча-
сник при застуді - незамінний засіб, оскільки має 
сильну антимікробну дію. Почніть полоскати го-
рло відваром шавлії (1 ч.л. трави на 1 склянку 
води). 

Академія здоров'я  Коли болить горло або є нежить, допо-
магають інгаляції з ефірними маслами 
лимона, евкаліпта, чайного дерева або 
м'яти. Вони також покращують настрій, 
що є важливим чинником у боротьбі із 
застудою. 
Якщо ви відчули лихоманку, прийміть 
гарячу ванну з додаванням лимонного 

соку. Така вода  поліпшить кровообіг, збага-
тить шкіру вітамінами, відновить антивірус-
ний бар'єр організму. 

Тримайте під рукою дезінфікуючий засіб: 
протирайте антибактеріальними серветками 
робочий стіл і предмети загального користу-
вання. 

У період епідемії грипу не соромтеся носи-
ти захисну медичну маску. Фахівці рекомен-
дують міняти маску кожні 2-3 години. Вона 
повинна щільно прилягати до обличчя й при-
кривати не тільки рот, але й ніс. 

Намагайтесь уникати багатолюдних закри-
тих приміщень. По можливості не користуй-
теся громадським транспортом і більше пе-
ребувайте на свіжому повітрі. 

Канцелярія здоров'я  


