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І с кря н оч ка
ГАЗЕТА ДИТЯЧОГО ПАРЛАМЕНТУ ІСКРІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТ.
СНІД - хвороба людства
У всьому світі 01.12. говорять про СНІД, про
те, яку загрозу існуванню людства несе ця глобальна епідемія.
«Всесвітній день боротьби зі СНІДом» вперше проголосили 1-го грудня 1988 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я після того,
як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх
країн прозвучав заклик до соціальної терпимості
і розширенню обміну інформацією по ВІЧ/
СНІДу.
Що таке СНІД і ВІЛ? Що означає синдром
набутого імунного дефіциту?
Синдром – тому що у хворих виникає безліч
різних симптомів і супутніх захворювань.
Набутий – тому що це стан, який виникає
внаслідок заражен-ня, а не передається генетичним шляхом.
Імунний – тому що уражає імунну систему
організму, яка бо-реться із хворобами.
Дефіцит – тому що імунна система перестає
працювати належним чином.
За даними ООН, поширення епідемії СНІДу
у світі сповільнилися. Натомість в Україні ступінь поширеності ВІЛ/СНІД найвищий, серед

дорослого населення він становить 1,1%. Щодня
в Україні реєструється 48.5 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією.
Наша школа не залишається осторонь цієї
проблеми. Учні виготовили стіннівки, бюлетені,
колажі та реферати на тему: «СНІД – хвороба

людства ХХІ століття». Класні керівники провели виховні години за відповідною тематикою.
Кожен учень повинен до кінця усвідомити
всю небезпеку, яку несе СНІД, і зробити все можливе, щоб уберегти себе від цієї інфекції.
Кривошея Т. Г.

Вчитель року 2016
9 грудня пройшов районний тур конкурсу
«Вчитель року 2016». У ньому взяла участь вчи-

тель математики Іскрівської ЗШ – Дусмурадова
Людмила Григорівна.
Пройшовши всі етапи конкурсу, а це:

конкурс блогу вчителя математики;

конкурс фахової майстерності;

конкурс «Майстер клас»;

конкурс «Смоаналіз уроку»
Людмила Григорівна стала лауреатом «Вчитель
року 2016».
Вітаємо Людмилу Григорівну і щиро бажаємо нових звершень!
Крамаренко В. В.

НОВИНИ
Андріївські вечорниці
Андріївські вечорниці – традиційні гадання
на день святого Андрія, дуже давній слов’янський звичай, який йде з далеких язичницьких
часів. Як і зі всіма великими подіями дохристиянської язичницької культури, з приходом християнства, вечорниці склеїли із днем святого
Андрія Первозванного, одного з дванадцяти
апостолів Христа. Звісно, до гадань та вечорниць, які тепер проходять в його день – 13 грудня, святий Андрій жодного відношення не має.
Таким чином, Андріївські вечорниці відігравали дуже корисну соціальну і демографічну
функції – сприяли створенню нових сімей, як
наслідок збільшенню населення. Отак і жили
наші предки багато поколінь.
Наші учні наслідують традиції своїх предків.
18 грудня учні 6-7, 9 класів провели загальношкільний захід присвячений Андріївським вечорницям. Глядачам було продемонстровано різноманітні ворожіння (на тарілках, кидання весіль-

ного вінка), обрядові пісні та танці. Після заходу

смакували варениками та пиріжками.
Наслідування звичаїв наших предків є гарною
традицією, яку слід плекати та примножувати.
Павловська А.

Волонтерський рух
Милосердним повинен бути не тільки той,
кому довелося зазнати скрути. Милосердя до
ближнього, до матері, до дитини, до знайомих
людей ніколи не повинно згаснути і затьмаритися. Будучи складовою частиною виховання в

цілому, волонтерська діяльність впливає не
тільки на свідомість, але і на поведінку, формує
переконаність у необхідності відкрити душу на
зустріч тим, хто потребує допомоги, теплого

слова, співчуття, розуміння.
Волонтери не отримують матеріальної допомоги у вигляді заробітної плати, проте вони мають дещо інше – розвиток власних здібностей,
моральне задоволення, відчуття власної необхідності тим, хто потребує допомоги, відчуття, що
вони приносять користь, отримують нові знання.
Волонтер – це передусім, добра, милосердна
людина, яка володіє неабиякими комунікативними навичками і приваблює до себе людей, розуміє проблеми оточуючих та співчуває їм, має бажання безкорисливо допомогти вирішувати проблеми інших людей. До того ж, волонтер характеризується порядністю, уважністю, відповідальністю, відвертістю зі своїми клієнтами.
Учні нашої школи – справжні волонтери. Вони надають посильну допомогу учасникам АТО:
збирають продукти харчування, консервацію,
малюють малюнки та пишуть листи воїнам, виготовляють різноманітні обереги та вірять, що
всі їх дії недаремні.
Закликаємо продовжувати дітей займатися
цією милосердною справою та не бути байдужими до своїх ближніх.
Ющенко В.

НОВИНИ
Історія новорічної ялинки
Уявити Новий рік та Різдво без ялинки неможливо. Прикрашати це дерево стало гарною
традицією. Та чи знаєте ви, звідки вона виникла? Хто повісив першу іграшку і запалив святкові вогні? Ця історія досить давня. І бере свій
початок з 1605 року з Франції. Згодом німецька
протестантська община запозичила цей звичай і
собі. А звідти традиція прикрашати ялинку розійшлася по всьому світу.
Та вважалося, що таке право мають лише
дворяни і купці. Розповсюдився цей звичай на
загал лише у другій половині ХІХ століття і залишився дотепер.
Учні Іскрівської школи продовжили цю традицію і виготовили свої креативні ялинки. На
загал була виставлена патріотична блакитножовта ялинка 11 класу, ялинка з макаронних
виробів 10 класу, ялинка з пір’я 9 класу, з шпалер - 8 класу, ялинка з монтажної сітки 7 класу,
з пляшок - 6 класу, ялинка з ниток та ґудзиків 5

класу. Початківці своїх новорічних красунь виготовляли з серветок, дерева, пластикових пляшок, паперу.

Як і колись, сьогодні ялинка — це символ
перемоги над смертю, символ, що захищає сімейне вогнище від злих духів і людей, від поганих думок і настрою.
Кузьменко К. О.

Вільний мікрофон
21 грудня у школі діяв вільний мікрофон. Учні мали змогу привітати своїх однокласників,
вчителів, технічний персонал та друзів з Новим
роком. Побажати здоров’я, кохання, добробуту,

навчання. Та подарувати пісню. Організатаром
цього міні-заходу стала Павловська Аліна.
Дякую за вітання!
Баранько В.

Новорічний серпантин
25 грудня у школі відбулися урочистості
присвячені Новому 2016 року. Святкування відбувалося у три етапи.
О 9.00. розпочався новорічний ранок для учнів 1-4 класів. Діти співали, танцювали, розповідали вірші та відгадували загадки. Наприкінці
їх чекав сюрприз – шкільна дискотека та фото-

сесія з Дідом Морозом та Снігуронькою.
О 13.00. відбулося свято для учнів 5-7 класів.
Школярі продемонстрували свої таланти під час
представлення заздалегідь підготовлених художніх номерів та сценок, брали участь у конкурсах
та танцях. За свою спритність отримували солодкі подарунки від Діда Мороза.
Увечері, о 17.00. відбувся новорічний бал для
старшокласників. Діти підготували святкову
програму та провели її у вигляді передачі на телебаченні. Тут були і інтерв'ю з залом, і ефірний
випуск новин і поздоровлення з використанням
мультимедіа.
Продовженням стали веселі конкурси з солодкою винагородою.
Завершився вечір новорічною дискотекою.
Дякую нашим учителям, які допомогли у підготовці до свята!
Ющенко В.

ЗДОРОВ'Я
Пам'ятка для учнів на зимові канікули
Поведінка на дорозі
Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки
випадає сніг і засипає їх. Від морозу сніг замерзає і дорога робиться особливо слизькою, як каток. Тому взимку треба бути особливо обережним. А це означає, що не можна ковзатися на
тротуарі, а тим більш на проїжджій частині дороги. Машину на слизькій дорозі зупинити неможливо. Гальмівний шлях транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у два - три
рази. Хоч на колеса одягають зимову гуму з шипами, яка поліпшує зчеплення з дорогою, але це
мало допомагає, коли дороги слизькі.
Ви - пішоходи. Тому подумаймо разом, як вберегти себе від ДТП. Почнемо з того, що взимку
треба бути особливо уважними на дорозі.
Правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період
• Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і
впасти.
• Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно.
• При переході дороги будьте особливо пильні.
Переходьте її лише на переході й уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини. Або тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися.
• Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь
слизько. Якщо виникає потреба перейти залізничну колію, то будьте уважні.
• Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої
частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під
колеса автомобіля.
• Обходьте транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня видимість.
• Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній всю увагу.
Правила протипожежної безпеки
• Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки
пiд час встановлення ялинок, пiд час проведення
новорiчних свят.
• Гра з вогнем - одна з причин пожежi.
• Категорично забороняється зривати петарди та
запускати салюти без нагляду батьків!

Правила поведiнки на кризi
• Не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам
невiдома.
• Не виходьте на кригу пiд час льодоходу,
вiдлиги, снiгу i сильних перепадiв температури
повітря.
• Не збирайтесь на кризi великими групами.
• Не заїжджайте на лижах з крутого берега на
неперевiрену кригу.
Правила поведiнки при користуванні електричними приладами
При користуванні електричними приладами не
можна:

- залишати без догляду ввімкнені прилади;
- вмикати у розетку декілька приладів одночасно;
- торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або оголенні електричного проводу, поломці розетки;
- стукати по екрану телевізора, що згас, він може
зайнятися або вибухнути; телевізор необхідно
негайно вимкнути.
При користуванні нагрівальними приладами не
можна:
- вмикати їх через трійник та розміщати під розетками;
- накривати, адже прилад перегрівається;
- використовувати у тривалому режимі.
Баранько Яна.
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