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Народні прикмети 

 У квітні ранковий 

туман віщує ясну погоду. 

 Черемха зацвітає 

перед останніми 

заморозками. 

 Якщо дуб раніше од 

ясена розпуститься - на 

сухе літо. 

 Вранці проти сонця 

туман - дощу не буде. 

 Якщо в холодний день 

заспіває півень - потепліє. 

 Ластівки почали лаштувати гнізда -настало стійке 

тепло. 

 Якщо жаби кричать увечері, то буде погода. 

 Як цвіте черемшина, то завше буває тоді 

холоднувато, похолодає . 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Квітень – час розквіту весняної природи, пора перших 

весняних квітів. Саме в цю пору так хочеться змінити 

щось у власному житті. Хтось змінює зачіску, хтось 

оновив гардероб, а ми у школі провели багато різних 

заходів, про які детальніше ви зможете прочитати у 

нашій газеті. І ми впевнені, що свіжі молоді сили здатні 

змінити на краще шкільне життя, урізноманітнити 

шкільні будні, сприяти підвищенню авторитету нашої 

школи. Весна – чудова пора. Вона надихає нас любити і 

боротись, змінювати життя і змінюватись самим, ми 

лише побажаємо, щоб ці зміни були тільки на краще! І у 

вирі весняних почуттів і весняної краси не забувайте 

про школу! 



день космонавтики. 

Приводів для святкування в 

України достатньо, адже 

країна має третій після США 

та Росії ракетно-космічний 

комплекс, а в рейтингу 

космічної активності наразі – 

на п’ятому місці. 

До української 

космонавтики привертають 

увагу й досягнення першого 

космонавта незалежної 

України Леоніда Каденюка. 

У 1997 році він узяв участь в 

експедиції міжнародного 

екіпажу на борту 

американського шатлу 

«Колумбія». Тоді в рамках 

наукової програми дослідники 

провели низку експериментів із 

вивчення впливу 

мікрогравітації на процеси 

росту й розвитку рослин. 
Нині Леонід Каденюк 

радить українцям оцінювати 

здобутки національної ракетно-

космічної галузі належним 

чином. «Українці брали активну 

роль у підкоренні космосу, я 

сподіваюся, що так буде й 

надалі», – каже космонавт. 
«Ви знаєте, мене часто 

запитують: навіщо літати в 

космос? Я відповідаю 

дуже просто: для 

того, аби покращити 

життя на планеті 

Земля», – додає 

Леонід Каденюк.  

 

 

 

Воробйова Юлія, 10 клас 

День авіації та 

космонавтики відзначають 

12 квітня в усьому світі. 

Україна, яка входить до 

переліку перших космічних 

держав, активно розвиває 

ракетно-космічну галузь. 

Зокрема, цього року в 

Національному космічному 

агентстві планують розробку 

першого українського 

супутника зв’язку. 
На думку науковців, 

космічний потенціал України 

надзвичайно високий, і 

наразі ракетно-космічна 

галузь є однією з провідних в 

українській економіці. 

Навіть під час кризи галузі 

вдається тримати 

виробництво на належному 

рівні. 
12 квітня 1961 року 

людина здійснила перший 

політ у космос. Відтоді 

щороку у цей день 

відзначають Міжнародний 

Досі немає єдиної версії 

походження Дня сміху, 

суперечки на цю тему 

тривають.  

Батьківщиною свята 

називають Стародавній Рим, 

де в середині лютого 

відзначали свято Дурних, в 

стародавній Індії, де 31 

березня відзначали свято 

жартів; в Ірландії, яка, на 

думку деяких дослідників, 

була єдиною країною 

стародавнього світу, де 

жартували на честь Нового  

В Англії, наприклад, 

прийнято розігрувати тільки 

до опівдня. Вважається, що 

якщо пожартувати над кимось 

у другій половині дня, 

втратиш удачу. А в Німеччині 

1 квітня вважається 

нещасливим днем. Німці 

вірять, що той, хто народився 

у цей день, буде невезучим. У 

селах 1 квітня не працюють, 

не починають нових справ, не 

випускають худобу зі стійл. 

Дорослі та діти обманюють 

одне одного, посилаючи 

виконувати нездійсненні 

доручення. 

Португальці День сміху 

відзначають в неділю і 

понеділок перед Великим 

постом. У цей день вони 

кидають один в одного 

борошном.  

Індійське свято жартів Holi 

Festival відзначається 31 

березня. У цей день 

прийнято жартувати один 

над одним, мазати фарбами, 

кидатися спеціями, стрибати 

через вогнище і святкувати 

прихід весни. 

1 квітня—День сміху 

День космонавтики та авіації  

ПЕРЕДЗВІН Сторінка 2 

Рижук Діана, 11 клас 



 

 

Модний одяг може бути різним, тому кожен з нас обирає те, що йому до душі. Тобто те, в чому 

ти відчуваєш себе комфортно і водночас стильно.  Але з кожним роком модні тенденції 

змінюються і щоразу з`являється щось нове і неординарне. Тому ми намагаємося в міру своїх 

можливостей стежити за новими трендами, щоб виглядати красиво та вишукано.  

Здебільшого модний одяг, взуття, аксесуари можна підібрати для будь-якої модниці, 

незважаючи на її стильові вподобання. Удосконалюються усі напрями, починаючи 

від спортивного і закінчуючи елегантним, вечірнім. Наведемо конкретні модні 

тенденції квітня 2013 року. 

Втрачають актуальність екстравагантні джинси, натомість набувають 

популярності класичні моделі. В моді зараз вузькі жіночі джинси – скінні і дудочки, які 

красиво обтягують ноги, роблять їх більш стрункими. Замість синього кольору 

дизайнери пропонують джинси пастельних тонів: лимонні, м`ятні, бірюзові і рожеві, а 

також білі. Також набувають розвитку шорти з різних тканин і різної довжини. 

Серед спідниць найпопулярнішими є спідниці з мереживом, юбка-карандаш, юбка-

дзвіночок, асиметрична юбка, міні- і максі-юбки. 

Актуальності набувають плаття у грецькому, японському і індійському стилях, короткі 

плаття-трапеції, сукні з несиметричним і довгим силуетом. 

Саме взуття завершує наш модний образ. Тому на його виборі потрібно зосередити 

більшість уваги. Найпопулярніше взуття цього сезону – це взуття на підборах і з 

відкритим носком. Актуальними будуть тонка шпилька і високий потовщені підбори. 

Важливою деталлю у нашому стилі є сумка. Набудуть широкого розповсюдження сумки у 

формі трапецій і перевернутих трапецій, пакетів, прямокутні, невеликі 

прямокутні із замками, клатчі у новому оформленні. 

Серед найбільш відомих аксесуарів почесне місце займуть окуляри у білій 

оправі, масивні прикраси, елегантні сережки з різними каменями, вишукані 

браслети і часи, а також кольє і буси. 

Успіху вам, модниці!!! 

Пляцко Тетяна, 11 клас 

Рубрика ПОРАД  

Рубрика МОДИ 

Сторінка 3 

Вам знадобиться:висока склянка - 1 шт.;розчин 

прального порошку - 20 мл;перекис водню 3% - 

10 мл;розчин люминола 3% - 5 мл;кілька 

кристалів марганцівки 

Виготовлення: наливаємо в склянку розчин 

прального порошку, туди ж відправляємо 

перекис водню і розчин люминола. Окремо 

розтираємо кілька кристалів перманганату калію 

(марганцівки) і теж відправляємо в склянку. При 

спробі перемішати суміш спіниться і буде 

красиво іскритися.  

Після всіх дослідів доведеться прибрати у будинку прибратися і вимити посуд.  

 

Сосонюк Марина, 11 клас 

Вода, яка світиться 



26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася 

найбільша в історії атомної енергетики аварія. 

Реактор четвертого енергоблоку вибухнув. 

Радіоактивні елементи йоду, стронцію і цезію 

поширилися на північну частину України, Білорусі, 

Прибалтики, Польщі, Швеції, Фінляндії й інших 

країн. 

Чорнобильська катастрофа 

спричинила великі людські жертви і Чорнобиль став 

символом атомної небезпеки у світовому масштабі. 

Населення району Чорнобиля (185 тисяч) і міста 

Чорнобиля (14 тисяч) значною мірою було евакуйоване. 

Однак в місті і в 2010 році продовжує проживати невелика 

кількість населення — ті, хто відмовилися залишити рідне 

місто. Місто є адміністративним центром управління— в 

ньому знаходиться Державний департамент Адміністрація Зони Відчуження та 

Зони Безумовного Відселення. 

В Чорнобилі дислокується рота охорони Міністерства 

внутрішніх справ, яка здійнює охорону (патрулювання) 

территорії зони відчуження, а також проводить нагляд за 

Контрольно-пропускним режимом зони на 9-ти КПП. 

Завдяки роботі міліції виявляються та фіксуються факти 

проникнення на територію зони відчуження 

екстремальних туристів з чорнобильського сталкерства, а 

також осіб, що займаються мародерством. 

Шевчук Вікторія, 11 клас 

 

Чорнобильська катастрофа 

ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

Сторінка 4 

12 КВІТНЯ в рамках проведення ДНЯ 

ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ  в школі 

відбулися відповідні  заходи: лінійка, 

тематичні класні години, конкурс 

малюнків, лекторії і навчання з 

евакуювання на випадок надзвичайної 

ситуації. Сподіваємось, що така практика 

ніколи не знадобиться, та незважаючи 

на, це і учні, і учительський колектив 

все виконали "на відмінно".    



Учні та вчителі школи прийняли участь у всеукраїнській акції 

"Зробимо Україну чистою"  

Кр уп е ц ь к и й  Н В К  

1 клас Іванюк Эву 

2 клас  Іванюка Дениса,  

             Пашинського Богдана 

3 клас  Кмитюка Дениса,  

             Денисюк Софію 
4 клас  Дем’янчука Вадима,  

            Ковалінську Тетяну 

 7 клас Нікітчука  Максима 

 8 клас  Лихолата Дмитра,   

              Пляцко Любов 

 9 клас  Гуменюк Аліну,  

              Мельничука Віктора,  

               Нікітчук Олесю 

11 клас  Нікітчук Наталію,  

              Семенчука Павла,  

              Свєцьку Наталію 

Мельника Артура Петровича                 Воробйову Раїсу Миколаївну                                                               

                            Гарбарук Світлану Володимирівну 

    Зубову Жанну Олександрівну                Мельник Валентину Дмитрівну 


