
 

 
  

Походження цього свята пояснюється по-різному. За однією з версій, 

звичай жартувати один над одним пішов з Франції. Цей звичай пов'яза-

ний з перенесенням Нового року. Раніше у Франції його відзначали 1 

квітня, але потім, за указом      французького короля, Новий рік почали 

відзначати 1 січня. Але багато хто за звичкою продовжували його святку-

вати по-старому. Їх і стали називати «першоквітневими дурнями»,         

стало модним їх розігрувати і висміювати. Пройшли роки, а традиція 

зустрічати перший день квітня жартами залишилася. Головне - щоб жар-

ти були добрими і покращували настрій.  

Перше квітня – свято сміху, почуття гумору сьогодні зовсім 

не перешкода.  Якщо вас не розіграли, розіграйте самі. 

В цей день сміятися можна цілими годинами.  



Цікаві зустрічі  
Перед кожною молодою людиною після закінчення школи постає нелегка проблема вибору: 

куди йти далі? Чому присвятити своє життя? Але насправді над цим вона задумується вже в ди-

тинстві, коли спостерігає за дорослими і починає їх наслідувати.  

Вже  з дитинства дехто із школярів мріяв стати лікарем. 

Але, обираючи професію, треба добре думати над тим, чи зможеш ти займатися лікарською 

справою? Треба добре зважити усі «за» і «проти» і зробити власний вибір. 

Такому зваженому вибору майбутньої професіі лікаря допомагають уроки біології, на яких учні 

досліджують процеси, пов´язані із організмом людини. Уроки-лабораторні практикуми дозволя-

ють поставити експеримент, прослідкувати  найважливіші процеси, які відбуваються у  живій клі-

тині. А уроки-зустрічі з фахівцями- медичними працівниками демонструють відповідність    теоре-

тичних знань з лікувальною практикою. Так, учнів 10-А класу Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів зацікавило питання про вплив мобільних телефонів на організм підлітка. Провівши серію дос-

ліджень, анкетувань, їм важливо було почути думку лікаря- психіатра ЦРЛ з питання про вплив 

мобільних телефонів на психічний стан учнів. Тому доречним був урок – зустріч із фахівцем ліка-

рняної справи-Зозулею В. М. Щож цікавого почули школярі?        

Мова йшла про мобільні телефони. Користь чи шкода?  

Дитячий мозок особливо схильний до дії електромагнітного випромінювання, що призводить, 

зокрема, до ослаблення імунітету і ряду неврологічних розладів, а також уповільнює розвиток 

дитини і, як мінімум, шкодить його успіхам у навчанні. 

Мобільник викликає залежність: по-перше, це занепокоєння з приводу відсутності телефону. 

Якщо із собою немає заповітної трубки, людина відчуває сильне хвилювання, в деяких випадках 

здатне перерости в паніку. По-друге, психологи говорять про SMS-манію, яка більш за все хара-

ктерна для підлітків. Розвиваються за допомогою мобільних телефонів і давно відомі класичні 

манії, наприклад, манія переслідування, коли люди відчувають страхи через панічне побоюван-

ня, що їх телефони знаходяться на прослуховуванні. Ще один типовий прояв залежності – це 

звукові галюцинації. Часом людям здається, що вони чують дзвінок мобільного телефону, хоча 

насправді апарат не дзвонив. Цей феномен отримав назву «манія дзвінка». Особливо стрімко ро-

звивається мобільна залежність у дітей. Такий стан справ викликає занепокоєння не тільки у 

психологів, а й у лікарів.  

    Пам'ятайте: - не розмовляйте по телефону більше 3-х хвилин поспіль; 

                           - не носіть мобільний телефон на шиї; 

                           - не кладіть мобільний телефон під подушку коли спите. 

      БЕРЕЖІТЬ ВЛАСНЕ ЗДОРОВ'Я  
 



Збережемо красу землі! 

Проблема екології, охорони  природи 

все більше хвилює людство. І це зро-

зуміло. Земля – наша єдина в світі 

домівка. Достатньо пригадати, що без 

їжі людина зможе прожити 5 тижнів, 

без води – 5 днів, без повітря – 5 хви-

лин. А чисте повітря ми отримуємо від  

єдиного живого компоненту - таких 

дивних та найрізноманітніших рослин. 

З метою кращого розуміння екологіч-

ної ситуації у шкільних закладах  про-

водяться різні заходи з цієї тематики. 

Одним із напрямків екологічного вихо-

вання учнів Нижньосірогозької загаль-

ноосвітньої школи є виступ шкільної 

екологічної агітбригади. 

 Вже одинадцять  років члени екологіч-

ної агітбригади  «Зелена планета» на-

шої школи є переможцями у заочному 

обласному конкурсі  екологічних агітб-

ригад та театрів . 

Метою  програми, яку донесли до гля-

дачів шкіл району Шкіндер Карина, 

Грабован Олексій, Гуменюк Владис-

лав, Бугровенко Діана (8-А клас), Кор-

нієнко Вероніка, Гаврилова Аліна (9-Б 

клас),  було донести до свідомості лю-

дей значення екологічних проблем,  

характерних для рідного краю; залуча-

ти учнів школи до агітаційно-

пропагандистської  роботи серед підлі-

тків та населення рідного краю з дано-

го питання; виховувати любов до при-

роди на планеті Земля, сприяти хоча б 

частковому вирішенню екологічної си-

туації. 

Вчитель біології 

Г.Г.Пантелей 

Еко Зелена Планета 

17 березня відбу-

вся обласний 

конкурс агід-

бригад з біології 

« Земля-наш спі-

льний дім» . У 

конкурсі брали 

участь 8 шкіл з 

нашого районну. 

Брали участь і 

учні нашої школи 8-9 класів, представили тематич-

ну програму та зайняли 2 місце. Вчитель біології 

Пантелей Ганна Григорівна не згодна з рішенням 

журі та хоче призентувати програму у II етапі кон-

курсу в місті Херсоні. Також 2 місце зайняли Верх-

ньосірогозька та Вільненська ЗОШ. Нажаль 1 місце 

не дісталося нікому ,журі це пояснило так: коман-

ди не досконало розкрили тему виступу, не висвіт-

лили свої пропозиції щодо збереження довкілля , а 

також не вистачило артистизму , пісень та чіткості 

в словах. Про те агід-бригада не втрачає надії щодо 

ІІ етапу та виступу на слідуючий рік. 

Аліна Гаврилова   9-Б клас 

 

Школа юних науковців. 

Розвивати свій інтелект у самостійній творчій діяль-

ності дає можливість участь у НТС в секціях біології 

та екології  при написанні науково-дослідницької ро-

боти з навчальних 

предметів.  

Гаврилова Аліна, уче-

ниця 9-Б класу, дослі-

дила якість питної во-

ди в селищі. 

Учениця 10-Б класу 

Мухіна Світлана - як 

впливають  мобільні 

телефони на організм підлітка.  

На конкурсі-захисті науко-дослідницьких робіт ми  

посіли ІІ місце серед юних науковців Нижньосірого-

зького району. 

Ми запрошуємо всіх бажаючих учнів до секцій біоло-

гії та екології наукового товариства старшокласників 

нашої школи. Можливо,  знання які ви тут отримаєте,   

допоможуть всім юним науковцям в подальшому ви-

борі професії.  



                                                            

ГІРЧІТЬ ЧОРНОБИЛЬ, КРІЗЬ РОКИ ГІРЧИТЬ….. 
 

Майже 30 років тому, 26 квітня 1986 року, сталася одна з найбільших трагедій в історії 

українського народу - аварія на Чорнобильській атомній електростанції. У цей день людство по-

бачило справжню силу мирного атому. Здавалося б: було зруйновано всього один реактор, лише 

5% радіоактивних речовин потрапило за межі енергоблоку. Та навіть цих 5% вистачило, щоб 

знищити цілий етнокультурний регіон, зробити малопридатними для життя десятки тисяч квад-

ратних кілометрів територій, вбити тисячі чоловік та зруйнувати життя мільйонів людей. 

Не дивлячись на те, що ця катастрофа відбулася відносно недавно, інформація відносно 

неї досить суперечлива. Це повязано, в першу чергу, з політикою тогочасної влади, а також зі 

швидким розвитком подій на ЧАЕС. У цій роботі планується розглянути основні причини тра-

гедії, етапи ліквідації її наслідків та реалії постчорнобильської доби. 

Аварія на Чорнобильській АЕС - одна з найстрашніших катастроф в історії людства. Її 

причини - помилкові дії персоналу, порушення техніки безпеки та недосконалість конструкції 

реактору. Вона показала справжню загрозу, яку таїть у собі мирний атом. Внаслідок вибуху реак-

тору так чи інакше постраждало більше 2 мільйонів чоловік. Було забруднено тисячі квадратних 

кілометрів поліських земель. 

В ліквідації наслідків аварії прийняло участь півмільйона чоловік, які впродовж кількох 

місяців займалися очисткою зони. Кілька десятків мільярдів доларів, кілька десятків тисяч жит-

тів, сотні тисяч хворих людей, кілька тисяч квадратних кілометрів забруднених радіонуклідами 

земель, 2 мертвих міста та десятки покинутих сел - така ціна аварії. 

Ця катастрофа мала серйозні історичні наслідки. Серед них варто виділити економічну 

кризу в СРСР, початок епохи гласності та кінець Холодної війни, початок ядерного роззброєння. 

Після закриття ЧАЕС у 2000 році на території зони вахтовим методом працюють тисячі 

людей, які займаються дезактивацію та будівництвом нового укриття. Проводяться екскурсії для 

туристів, які користуються великою популярністю. 

Чорнобильська трагедія стала серйозним уроком для всіх нас і показала небезпеку некон-

трольованого атому у наших руках. 



1-А  

Кудрявцев Дмитро 19.04. 

Горічко Владислав 22.04. 

1-Б 

Галєєва Дарина 07.04. 

Величко Олександра 23.04. 

Карапка Альона 30.04. 

Зимнухов Валентин 30.04. 

2-А 

Тесляр Данило 13.04. 

Худяк тетяна 15.04. 

2-Б 

Мокрицька Софія 25.04. 

3-Б 

Гречко Даша 17.04. 

4-А 

Мозуль Роман 06.04. 

Шутак Богдан 07.04. 

Полівода Анастасія 26.04. 

Ти шевський Владислав 27.04. 

4-Б 

Загородня Олена 01.04. 

Лобанов Данило 12.04. 

Міщенко Євген 12.04. 

Безух Олексій 27.04. 

6-Б 

Ковтанюк Надія 08.04. 

Глущенко Дмитро 18.04. 

Полівода Каріна  24.04 

7-Б 

Шапоняк Максим 19.04. 

Москаленко Інна 20.04. 

Бродський Сергій 24.04. 

Максимова Юлія 25.04. 

8-Б 

Левдар Анна 09.04. 

Тюшка Вікторія 10.04. 

9-Б 

Гришин Дмитро 23.04. 

Чурюканов Данило 23.04. 

10-Б 

Божко Олександра 03.04. 

Романенко Євгенія 15.04. 

11-А 

Хацько Микита 11.04. 

Тиждень дитячої  книги 

Шкільна бібліотека – це яскравий маяк у величезному океані, до якого пос-

пішають читачі, щоб доторкнутися до потаємних глибин мистецтва і дістати неві-

домі для них перлини мудрості минулих поколінь. Допомогти учням оволодіти 

глибокими і міцними знаннями з основних наук неможливо без задоволення їх 

книгою та інформацією. 

Щороку в Нижньосірогозькій  ЗОШ І-ІІІ ступенів проходить тиждень  кни-

ги.  

Цього року він   пройшов 

під девізом "Дружба з 

книгою – це свято". І  ко-

жен день цього тижня – 

це захоплююча подорож 

у світ дитячих книг , що 

принесла купу задово-

лення учням школи. 

Родзинкою відкриття тижня книги стала вистава- експромт 

 « Небезпечна  подорож до Урочища заплаканого підручника», яку підготовили 

учні 3-Б класу ( класний керівник Полєжаєва Н.В.). 

Протягом  тижня проходило багато цікавих заходів. Учні 6-А класу підготу-

вали виховну годину «Дім без книги- день без сонця». З учнями 4-5 класів прове-

дено вікторини  за народними казками.  

Не менш цікаво підготували учні 2-х та 5- х класів інсценізації казок до тво-

рчості  І . Франка:  « Лисиця і журавель» , « Лисиця та рак» тощо. 

Усі проведені у шкільній бібліотеці заходи, сприяли залученню учнів до не-

вичерпних джерел знань, розвитку творчості та пізнавальної діяльності, вихован-

ню освічених громадян нашої держави. 

 Шкільний бібліотекар -  Куца Т.І. 
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Оголошення!!! 

Запрошуємо стати частиною творчого колективу шкільної газети PARTA, тих, 

хто має літературні здібності та креативні ідеї. Спробуй свої сили—подавай ма-

теріали до редакції газети і вони можуть увійти вже до наступного номера      

PARTA.  

З нетерпінням чекаємо на відкриття нових талантів. 

Фізрук хотів потанцювати на шкіль-

ній дискотеці, але, як не    старався, 

все одно у нього виходили тільки 

присідання і віджимання.  

- Які хоробрі вчинки ви здійснювали в 

своєму житті? - Одного разу на алгебрі 

я руку підняв.  

У школі я був зразковим хлопчиком. 

Мене завжди ставили в приклад: 

"Не роби так, як він!"  


