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Вклоняємося Вічному вогню, 
Вклоняємось доземно  

всім солдатам, 
Що міряли дороги крізь війну, 

Щоб нам сьогодні  
мріяти й кохати. 

 

 

 

Із року в рік часопис віддаляє 
Своїх нащадків далі від війни. 

Та травень знов і знову нагадає, 
Як із життя ішли його сини. 

Буяють мирно квіти на могилах, 
До сонця красного метелики летять. 

А ті, кому війна зламала крила, 
Священним вічним сном  

в могилах сплять. 



 Ми пам’ятаємо!! 
  Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. небувала в історії за масштабами і жорстокістю битва народу Радянсь-

кого Союзу проти найбільш реакційної сили ХХ ст. – гітлерівського фашизму. Вона була найважливішою складовою части-

ною другої світової війни 1939-1945 рр. В цій війні вирішувалася доля не лише народів Радянського Союзу, а і всієї Євро-

пи, всього світу.  

Величезний архівний матеріал свідчить, що український народ разом з усіма наро-

дами Радянського Союзу самовіддано став на боротьбу проти німецько-

фашистських загарбників. З перших днів війни люди безперервним потоком йшли 

до військкоматів, партійних та комсомольських організацій і подавали заяви з 

проханням негайно відправити їх на фронт. Величезні жертви українського наро-

ду  в ім’я свободи і незалежності Вітчизни, тяжкі страждання,  звитяжна праця і 

бойові подвиги в тилу і на полях битв, масовий героїзм людей не пропали дарем-

но – війна закінчилася довгожданою перемогою 9 травня 1945 року.  

Невимовно тяжких втрат зазнав український народ у тій страшній воєнній круго-

верті, що розметала, понівечила і розтоптала мільйони людських доль. Це справді 

була трагедія. Її принесли з собою тевтонські орди, які топтали нашу землю, палили міста і села, грабували надра, гнали в 

німецьке рабство дівчат і хлопців, вбиваючи на своєму шляху кожного, хто не хотів скорятися загарбникам.  

 Пам'ять про ці жертви, про подвиг народу зобов'язує всіх нас, нині сущих, пройнятися усвідомленням того, що коли 

б не було спільної Перемоги над фашизмом, покоління, що прийшли в життя після війни, взагалі б не народилися, і не було 

б не лише України як суверенної держави, а й української нації. У літопис Великої Перемоги навічно вписані імена тисяч і 

тисяч славних синів і дочок України. Воювали вони на різних фронтах, виборюючи Перемогу – одну на всіх. Багато хто 

загинув під час визволення нашої рідної української землі.  

Ірина Шостак 

Шановні ветерани! 
Прийміть найщиріші вітання з Днем Великої Перемоги! 

Цей дійсно святий день завжди викликає  почуття світлої 

радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум 

водночас. Знаючи, якою великою ціною завойовано нашу 

Перемогу, я схиляю голову перед священною  

пам'яттю загиблих. Висловлюю свою безмежну синівську 

вдячність усім, хто тяжкою ратною працею наближав 

довгоочікуваний день визволення  

та кував перемогу в тилу.  

Низький уклін вам за це! З повагою колектив 9-А класу. 

 

Дорогі визволителі, шановні ветерани Великої Вітчизняної війни ! 
Від усього серця вітаємо Вас з Днем Перемоги. 

Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року,  

але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається  

невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу. 

У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна,  

низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам,  

які на своїх плечах винесли тягар війни.  

Ми у вічному боргу перед Вами, за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу,  

самопожертву, які Ви виявили в боях за рідну землю. З повагою колектив 10-А класу. 



 

 

 

 
 Він закінчив неповну середню школу, коли почалася Велика Вітчизняна 

війна. Вісімнадцятирічний хлопець стає курсантом Ворошиловоградської вій-

ськово-авіаційної школи пілотів. Тоді, у 1941 році, усі вважали, що лінія фрон-

ту далеко в глиб радянської території не просунеться, і взагалі: як не сьогодні, 

то завтра фашистські війська будуть розбиті. Однак війна затягнулася, тож 

школу вимушено евакуювали до Уральська. В ті роки в цьому містечку зібра-

лося чимало військових училищ. Навчання курсантів проводилося за скороче-

ною програмою воєнного часу, однак курсанти воліли скоротити її ще більше, 

аби швидше потрапити на фронт. Траплялося, що курсанти кидали навчання й 

йшли воювати у званні рядових. Рвався у бій і наймолодший у своїй групі кур-

сант Недбайло. 

 У липні 1943 року відбувся довгоочікуваний випуск і розподіл першого 

вильоту. В цей час наші війська гнали гітлерівців з Донбасу. Льотчики 3-ї еска-

дрильї 75-го гвардійського штурмового авіаполку отримали завдання завдати 

удари по противнику, який зосереджувався в районі Тореза. Ланка Іл-2 викона-

ла завдання і вже поверталася на аеродром, коли на них вийшли ворожі вини-

щувачі. У цьому бою штурмовик молодшого лейтенанта Недбайла було пош-

коджено, але, попри пробитий радіатор, він зумів дотягнути до своїх та поса-

дити літак. Це був перший досвід, отриманий у боях, ще й відзначений пер-

шою державною нагородою — орденом Червоної Зірки.  

 Гаряче було восени 1943 року в небі і над Кримом. Тоді тут точилися дуже важкі бої, один з яких міг завершитися 

для Анатолія Недбайла трагічно. Захопившись атакою, він потрапив під шквал зенітного вогню. Йому вдалося посадити 

літак, хоч і на територію, зайняту ворогом. Недбайло на полі почав самостійно ремонтувати пробитий радіатор. В цей час 

фашистський мотоцикл вже мчав до місця посадки. Ще б пак, така вдача — Залізний хрест на груди кожному, хто захопить 

радянський літак. Добре, що стрілець екіпажу не розгубився і зміг зупинити ворога вогнем з кулемета. Через деякий час 

несправність була усунута, літак піднявся в небо, хоча до рідного аеродрому таки не дотягнув. Анатолію знову довелося 

садити “ІЛ” у полі, однак цього разу вже недалеко від своїх. Обійшлося! 

 Восени 1944-го льотчики молодого командира ескадрильї Недбайла громили фашистів на білоруській землі. На раху-

нку ескадрильї — десятки знищених танків, автомашин і ешелонів, тисячі ворожих солдатів і офіцерів. 

 Одного разу під Волковиськом фронт прорвали понад 20 ворожих танків. Шість екіпажів з ескадрильї Недбайла вве-

чері були підняті по тривозі. За кілька заходів «ІЛи» знищили 12 танків, а 5 пошкодили, решта повернули назад. Однак на 

аеродром довелося повертатися вже в темряві, а досвіду нічної посадки в пілотів ще не було. Льотчикам було наказано за-

лишити літаки на парашутах. Відчайдушний комеска вирішив ризикнути і попросив «землю» позначити посадкову смугу 

багаттями. І сів! Потім допоміг вдало сісти решті літаків. За цей вчинок гвардії капітан Анатолій Недбайло був нагородже-

ний орденом Вітчизняної війни I ступеня. 

 Чимало наших штурмовиків загинули в небі, зустрічаючись з гітлерівськими винищувачами. Тому Недбайло приді-

ляв багато часу пошуку нових тактичних прийомів ведення повітряного бою. І це давало результат. Під час визволення 

Прибалтики його групі з шести «ІЛів» вдалося відігнати дванадцять «фоккерів». Траплялося, що ворожі льотчики вирішу-

вали не вступати в бій з нашими штурмовиками, яких Недбайло шикував у бойовий порядок, імітуючи атаку. Знали б фа-

шистські аси, що наші атакують їх з нульовим боєкомплектом... 

 Наприкінці 1944 року на бойовому рахунку Анатолія Недбайла було вже 130 бойових вильотів на штурм та бомбар-

дування опорних пунктів, вогневих позицій, скупчення військ і техніки ворога. 19 квітня 1945 року відважному льотчику 

було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. 

 Протягом війни Анатолій Костянтинович виконав 219 вдалих бойових і, що головне, результативних вильотів. На 

його рахунку величезна кількість знищених вогневих точок противника, танків, літаків, автомашин, зброї і живої сили. 95 

разів він виводив групи літаків на завдання, в окремі дні виконував по 3–4 бойових вильоти. Він воював у небі Донбасу, 

Криму, Білорусії, Литви та Німеччини. Горів, був поранений і знову повертався до строю. Пройшов через усі випробування 

і головне — залишився живим. 29 червня 1945 року він був нагороджений другою Золотою Зіркою. Йому тоді було лише 

22 роки. 

 Закінчилася війна, однак авіатор не залишив обрану на все життя професію. Закінчив Військово-повітряну Червоноп-

рапорну академію, служив в авіації.  15 років був заступником начальника Київського вищого військового авіаційного ін-

женерного училища. Передаючи свій величезний бойовий досвід майбутнім льотчикам, Анатолій Костянтинович часто лю-

бив повторювати, що немає нічого прекраснішого, ніж політ у мирному небі над мирною землею. Цього він чекав завжди. І 

у грізні, і в світлі мирні роки. Цього він бажав і своїм синам — Володимиру та Віктору, які продовжили батьківську тради-

цію і стали військовими льотчиками. 

 Генерал-майор авіації Анатолій Недбайло помер 2008 року в Києві. Він був останнім дві-

чі Героєм Радянського Союзу, який проживав на території України.                                                                                                                                   

Підготував Богдан Гальцов 

                                      



11 цікавих фактів із життя  Тараса Шевченка 
 

1. Ви не повірите, але національний герой України Тарас Григорович Шевченко теж бував в Пе-

тербурзі. Правда, було йому тоді всього 17 років. Буваючи в цьому місті проїздом, багато років 

мандрівники зупинялися на заїжджому дворі в будинку під номером 75 по вулиці Краславас. Ось 

так, в кінці зими 1831-го року тут на кілька днів зупинився і полковник Павло Васильович Енге-

льгардт, ад'ютант генерал-губернатора. Він прямував з Вільно в Петербург, а супроводжував йо-

го тоді 17-річний козачок Тарас. На прізвище Шевченко. У його обов'язки входило «подавати 

пану люльку чи стакан і стояти непомітним боввана поруч ...», виконувати особисті доручення 

полковника, а ще за сумісництвом значитися «придворним художником пана Енгельгардта». 

2. В Україні наполегливо тиражується версія, що приїхав в Дінабург пан (Павло Васильович Ен-

гельгардт) і його слуга (Тарас Шевченко) по батькові були рідними братами. Їхній батько - пан 

Василь Енгельгардт - все життя прожив холостяком, залишивши, правда, після себе трьох синів і 

двох дочок. Але визнав він тільки одного свого незаконного нащадка - Павла Васильовича. Тарас 

же народився, коли пану було близько 59 років. Тоді в Європі незаконнонароджених дітей аристократів називали бастарда, 

в Росії - байстрюком. Їх зневажали, але поява на світ «плодів кохання» кріпаків було явищем досить поширеним. 

3. До речі, спочатку в метриці Тараса було зазначено лише ім'я його матері - Агафія. Майже відразу після пологів 

кріпачка померла, і в документах дитини з'явилися вже зовсім інші записи, за якими його батьком був вказаний кріпак Гри-

горій Іванович Шевченко. Але цікавий такий факт: перед самим народженням дитини Григорій з дружиною переїхали в 

село Кирилівка, а коли Тарасу виповнилось два роки, сім'я знову повернулася в село Моринці. Загадкове переміщення сім'ї 

Шевченка можна пояснити просто: так була збережена таємниця  зв'язку пана з кріпачкою. 

4. Свого часу відомий художник Карл Брюллов охрестив пана Енгельгардта-молодшого «найбільшою свинею в 

торжковскіх туфлях». Вступивши в спадкові права, молодий пан намагався відповідати "татонькові"- аристократу: керую-

чому було наказано з кріпаків дітей набрати дюжину хлопчаків, придатних до роботи кухаря, лакея, кучера, форейтора, 

домашнього живописця. Так 14-річний Тарас потрапив в кухарчуки. У його обов'язки входила вся "чорна" робота по кухні: 

він повинен був виливати помиї, носити дрова, чистити каструлі. Потім приїхав панич та перевів Тараса на посаду козачка і 

забрав його з собою у Вільно. Правда, перед цим він відправив хлопчика у Вільшани - на навчання до відомого місцевого 

художника-самоука. 

5. Два роки навчання в церковно-парафіяльній школі - це основна освіта Тараса. Багатьма знаннями майбутня гор-

дість української літератури Шевченко був зобов'язаний першій віленській красуні, баронесі Софії Григорівні Енгель-

гардт. Чарівна пані вчила козачка говорити польською і французькою. Але основні знання  Тарас отримав від тамтешніх 

лакеїв. 

6. До кінця життя Тарас Григорович писав страшенно безграмотно. Ось витяги з одного його листа, відправленого 

братові: «Брате Микито треба б тобі погавкати та я не сирдитий. Не хай буде так Як робіця .... За цілуй старого діда Івана за 

мене, і поклонися всій рідні Нашій Яка є ... Скажи івановоФедерці не хай він' до мене напишу листа окрім. - Та тілько не по 

московському а то й читати не буду - Кланяйся йому. Залишайся здорова - Твій брат тарас' Шевченко ». 

7. Потрібно сказати, що Тарас Григорович був щасливчиком, тому що йому таланило на добре ставлення людей, 

які зустрічалися йому протягом життя. Після приїзду в Петербург Енгельгард, бажаючи мати особистого домашнього худо-

жника, визначив свого кріпака на підготовку до одного з майстрів живописних справ. Одного разу, коли Тарас малював з 

натури мармурові скульптури Літнього саду, він познайомився з Іваном Максимовичем Сошенком. У молодих людей ви-

явилося багато спільного: мало того, що вони були земляками, але додатково обидва захоплювалися живописом. Фраза «не 

було б Сошенка - не було б Шевченка» містить багато істини. Іван познайомив Тараса з багатьма художниками, і Шевченко 

став своїм у світських салонах Петербурга. Друзі розсварилися через жінку: Сошенко був закоханий у Машеньку, племін-

ницю господині квартири, яку знімав, а Тарас почав крутити з дівчиною роман. Але потім друзі все-таки помирилися. А 

коли Шевченко помер, Іван Максимович супроводжував труну з поетом в Україну. 

8. У Шевченка є дві могили: адже спочатку його поховали в Петербурзі, на Смоленському кладовищі, де зараз 

встановлено пам'ятний камінь, і тільки через два місяці труну з тілом покійного перевезли на батьківщину, до Канева.  

9. Сучасники  згадували, що ще в Петербурзі Тарас Григорович захопився випивкою. Особливо любив він відвіду-

вати трактир біля біржі, де зазвичай гуляли матроси з зарубіжних кораблів. Тихий у тверезості, випивши, Шевченко ставав 

некерованим: норовив вступити в бійку, лаяв все і всякого. У компанії не раз допивався до нестями. Знайомий поета, який 

свого часу активно допомагав визволити Шевченка з кріпацтва, розповідав про його життя в Казахстані: «Виходжу я годи-

ни в три ночі вдихнути свіжого повітря. Раптом чую спів. І що ж, ви думаєте, бачу? Четверо несуть на плечах двері, зняту з 

петлею, на якій лежать дві людини, покриті шинеллю, а інші йдуть по сторонах і співають: «Святий Боже, Святий міцний!» 

- Точно ховають кого. «Що це ви, панове, робите?» - Запитую їх. «Так ось гулянка у нас була, відповідають, - на якій двоє 

наших, Тарас та поручик, лягли кістьми. Так ми їх і розносимо по домівках ». 

10. У джерелах, що описують життя Тараса Шевченка, містяться різні дати його звільнення від кріпацтва: то вказу-

ється, що вільною людиною поет став за кілька років до своєї смерті, то називається 1838-й рік. В автобіографії Шевченко 

писав, що своєю свободою він зобов'язаний Карлу Брюллову та Василю Жуковському: великий російський художник напи-

сав портрет великого російського поета. Була влаштована лотерея, і цей портрет був придбаний за дві з половиною тисячі 

рублів. Причому частково – за гроші імператора, про що є запис у щоденнику, що передає кожен день сімейства: імперат-

риця Олександра Федорівна витратила 400 рублів, майбутній імператор Олександр II і велика княгиня Олена Павлівна - по 

300рублів. І вже через тиждень полковник Енгельгардт відпустив на свободу цю «кріпосну душу». 

11. У Івана Сергійовича Тургенєва особистість Тараса Шевченка захоплення не викликала, а от Микола Лєсков 

відгукувався про нього з особливою теплотою:«У малоросійського народу, слава Богу, є тепер своя література, є свої  ора-

тори, свої історики. Але немає вже у неї такого лірика, яким був покійний Тарас Григорович Шевченко, справедливо назва-

ний в одній зі сказаних над його труною промов «батьком рідного слова».  

Підготувала Краснопєєва Аліна 



   

 

 

  

«Шевченківські березини» завершилися Днем шкільного театру. На сцені 

продемонстрували свої творчі здібності та акторську майстерність учні 8-11 

класів.  

Глядачі не шкодуючи емоцій для висловлення свого захоплення акторською грою 

у сценках із вистав за творами М. Куліша, Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, І. 

Карпенка-Карого. Між театральними дійствами звучали українські пісні у вико-

нанні учнів, випускників, мам, тат і бабусь школи. Особливо вразила всіх пісня у 

виконанні трьох поколінь родини Педьків «Цей край, де я родився і живу». 

 

Щовесни, коли тануть сніги,  

І на рясті просяє веселка,  

Повні сил і живої снаги  

Ми вшановуєм пам'ять 

Шевченка!  

25 лютого у Палаці культури «Дружба народів» відбувся шкільний мистецький 

фестиваль-конкурс «Шлях до Тараса». Захід проводиться  з метою популяризації 

творчої спадщини Т.Г. Шевченка,  розвитку та збереження інтелектуального і 

творчого потенціалу України, виховання в молодого покоління поваги до своєї 

історії, національної культури, любові до рідного краю, формування самосвідо-

мості громадянина - патріота України та у рамках підготовки до відзначення у 

2014 році 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.  

Організаторами Фестивалю є  Всеукраїнський благодійний фонд «Світ дитинст-

ва», Черкаська обласна державна адміністрація, публічне акціонерне товариство 

« Азот», Палац культури «Дружба народів» ПАТ «Азот».         

Кросворд 2 

(слова записуються за годинниковою стрілкою) 
 

Якщо правильно розв’язати кросворд,  

то у виділених клітинках можна буде прочитати  

назву збірки Т. Г. Шевченка. 

 

1. Український письменник, засновник першої політич-

ної партії в Україні. 

2. __ -  Мефодіївське товариство. 

3. Книжка, написана Т. Г. Шевченком — «__ південно-

руський». 

4. Герб України, затверджений Центральною Радою у 

1917 році. 

5. Твір І. Котляревського. 

6. «Руська __» — організація, заснована в Галичині. 

 



 24 квітня  школа  урочисто відзначила своє традиційне свято – звіт перед  батьками та 

громадськістю міста – День Подяки.  У ході свята директор школи Скорик Тетяна Андріїв-

на  прозвітувала про роботу закладу в 2012-201 3 навчальному році. На сцену Черкаського 

міського  палацу молоді піднімалися переможці у номінаціях «Гордість школи», «Учень ро-

ку», «Батьківський комітет року», «Учитель року», «Класний 

керівник року», «Кабінет року» та інші.   Усього біля трьохсот 

нагород отримали діти, учителі та батьки. Із захопленням зал 

спостерігав за  колом пошани переможців спортивних  і танцю-

вальних змагань  обласного, всеукраїнського, європейського та світового рівня. Шкільне свято 

яскраво доповнювали виступи творчих колективів. На захід завітали гості – випускники школи, 

ветерани праці, завідуючі дошкільними навчальними закладами, представники шкіл-партнерів, 

зокрема Канівської гімназії імені І. Франка, та Черкаського національного університету ім. Б. 

Хмельницького. Багато разів зі сцени звучали слова вдячності усім небайдужим до життя                          

шкільної родини.                        

По закінченню свята  проведено голосування, у результаті якого 87% опитаних оцінили  

роботу школи у 2012-2013 навчальному році на «відмінно»,  9,7% опитаних  вважають, що 

школа працювала «добре», 2,3% - «задовільно».  

 

 

 

  17 квітня волонтери нашої школи провели зустріч з людьми 

похилого віку Південно-Західного мікрорайону та з ветеранами Великої 

вітчизняної війни і праці, яку назвали «Не будьмо байдужими». Учні школи 

підготували концерт, подарунки та теплі слова для людей старшого поко-

ління. Лідери волонтерського руху, учениці 8-А 

класу, Краснопєєва Аліна та Шостак Ірина долучили до проекту депута-

та Черкаської міської ради Акопяна Армена Разміковича, який надіслав 

квіти та фрукти для гостей. Щирі слова, посмішки, танці зробили захід 

справжнім святом злагоди і порозуміння двох поколінь. Шкільні фото-

кореспонденти сфотографували ветеранів і запевнили їх, що кожен оде-

ржить фото. На жаль, не всі запрошені змогли прийти  школу за станом 

здоров’я. Подарунки і квіти волонтери рознесуть ветеранам додому.  

 

 

  

 

 Уже не вперше євроклубівці нашої школи на запрошення Ком-

сомольської гімназії імені В.О. Нижниченка беруть участь у Міжнаро-

дному учнівському форумі „Слов’янський союз дитячої дипломатії". 

10 – 12 квітня у Комсомольську наше місто представляли учениці 9-А 

класу Мулявка Вікторія, Самоць Ольга, Поштаренко Руслана та координатор шкільного   євро-

клубу Горбенко В.М. Учасники форуму взяли участь у фестивалі культур, де представляли різ-

ні країни-члени Європейського Союзу. Команда нашої школи підготувала презентацію Велико-

британії. Усі учасники форуму пройшли тренінг за темою „Виховання молодіжних лідерів ново-

го покоління", який проводили представники Інституту політичної освіти (м. Київ), взяли участь 

у благодійному Фестивалі „Діти – дітям", презентували свої промови 

„Я спікер Європарламенту". Учасники фо-

руму та гості побували на екскурсії 

в  козацькому селі Келеберда. Сповнені 

вражень, з новими ідеями школярі повер-

нулися у рідне місто і вже   

                                                    встигли поділитися ними зі своїми друзя- 

                                                  ми,  учасниками шкільного Євроклубу.  



 

 

  

 Цікавим та пізнавальним заходом „Я це люб-

лю. Цікаве, важливе, корисне…" завершився тради-

ційний тиждень екології, присвячений Дню Землі. 

Метою заходу було знайомство учнів із знайомими 

та незнайомими представниками рослинного світу 

планети Земля. Учні під керівництвом учителів біології 

Безверхої Л.М., Ємельянової В.П., Пишної Н.В., учителя 

географії Ковальової М.Ю., учителя хімії Шепети О.М. 

створили проекти, що представляли рослинний світ Пів-

денної  Америки, Євразії, Африки. Юні дослідники при-

роди розповіли присутнім про представників флори на-

званих континентів, які прийшли до   нас  внаслідок   

освоєння цих континентів. Школярі читали вірші, загад-

ки, розповідали легенди, які супроводжувалися демонстрацією електронних  пре-

зентацій, також підготовлених самими учнями. Захід настільки зацікавив школя-

рів, що вони вирішили зробити його традиційним. 

 

 

  

24 квітня у Черкаському колегіумі 

„Берегиня" пройшов конкурс „Жінці-матері 

присвячується", у якому взяли участь  і  учні 

нашої школи. Школярі змагалися у кількох 

номінаціях, а саме: „Літературно-музична композиція", „Інсценізація", 

„Пісня", „Поезія", „Проза. Авторський вірш". Під керівництвом учителів 

світової літератури Пилюченко В.В., Добровольської Н.С. та педагога-

організатора Цимбалюк Л.Б. група учнів 8 – 9-х класів  підготували літера-

турно-музичну композицію „Ты – женщина" за віршем поетеси І. Радуж-

ної. У своїй номінації вони посіли І місце і 

не просто схвальні, а захоплені відгуки гля-

дачів та журі. Нашу школу на конкурсі 

представляли Скоробагатий Р., Науменко Д., 

Кравець О., Лошук К.(9-А кл.), Прядко А., 

Денисенко Л., Шульга В.(9-Б кл.), Краснопе-

єва А.(8-А кл.). Вітаємо переможців та їх 

наставників.  

 

 

 

  

25 квітня у школі проведено День цивільного 

захисту. У рамках цього дня діяла виставка, 

яка висвітлювала питання захисту населення 

та  дії під час надзвичайних ситуацій. Упро-

довж виховних годин проведено тематичні 

бесіди з вище означених питань та  навчальне 

тренування  - евакуація учнів з приміщення 

школи на випадок пожежі.   

Злагодженість у діях та  сприт-

ність  демонстрували учні 10-х класів під час 

показових виступів,  вміння надання першої 

медичної допомоги показали учениці 11-х кла-

сів, шкільна команда ДЮР отримала оплески 

за свій виступ, пожежні з 

однієї із частин МНС  про-

демонстрували гасіння 

полум’я. Школа провела 

повну евакуацію за 4 хви-

лини, тобто виконала нор-

ми евакуації ЦЗ, учні та 

вчителі отримали практич-

ні та теоретичні  знання. 

 

 

 20 квітня, напередодні Всесвіт-

нього дня Землі, учителі, учні, батьки 

нашої школи долучилися до Всеукраїн-

ської акції «За чисте довкілля» та дру-

жно вийшли на прибирання території 

школи.  Під час проведення акції впо-

рядкували та очис-

тили пришкільні 

території, а ще 

висадили дерева та 

кущі. Також наве-

ли лад на прилег-

лій до території 

початкової 

школи  алеї 

Путейка. 

 

  

  

  

 11 квітня у Черкаському НВК № 34 дру-

жина юних рятувальників Черкаської спеціалізо-

ваної школи № 28 „ЮНІКС" взяла участь у місь-

ких змаганнях ДЮП.  21 команда   юних  ряту-

вальників представляла школи нашого міста у 

вже традиційному конкурсі юних рятувальників. 

Наші юні рятувальники своїм виступом відра-

зу завоювали прихильність і залу, і поважно-

го журі, до якого входили працівники депар-

таменту освіти та гуманітарної політики Чер-

каської міської ради та Черкаського управлін-

ня МНС.           

 Під час роботи журі по підрахунку ре-

зультатів учасників конкурсу команда нашої 

школи влаштувала маленький концерт, розва-

жаючи глядачів та знімаючи нервозність обстановки очікування результа-

тів. У запеклій боротьбі дружина юних рятувальників нашої школи завою-

вала почесне ІІ місце, не добравши одного бала до омріяного олімпу пере-

моги. Ми їх щиро вітаємо  і бажаємо у майбутньому тільки перемог. 



   ВИДАННЯ  ЧЕРКАСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ  ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №28  
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:  СКОРИК Т. А.  
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК: ЦИМБАЛЮК Л.Б.  

КОМАНДА  ЮНИХ ЖУРНАЛІСТІВ:   Краснопєєва  Аліна, Колісник Анна, Шостак Ірина, Гальцов Богдан 
ФОТОКОРЕСПОНДЕНТИ: Шульга Вікторія, Нога Катерина 

Найдавнішою пам’яткою Київської Русі з арифметики є твір про календар «Порадник, 

як людині пізнати числення літ», написаний слов’янською мовою ученим монахом в 

1136 р. Там  використовуються дробові числа.   Щоб дізнатися прізвище монаха, розв’я-

жіть кросворд і у виділених клітинках прочитаєте його.  

1.     Найменше натуральне число. 

2.    Числа 1/2, 1/8, 2/7  - це… 

3.    Відстань між кінцями відрізка. 

4.    Величина вимірювання кутів. 

5.    Компонент дії додавання. 

6.    Одиниця вимірювання площ земельних ділянок. 

7.    Одне з основних понять математики. 

8.    Відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його 

центр. 

9.    0, 1, 2, 3, 4, 5, … - це… 
10.Найменше натуральне число, яке закінчується нулем. 

11.Як сказати одним словом 1/2 ?  


