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У ході шкільної декади фізики та
астрономії для учнів 6-11 класів
проведені різноманітні заходи:
Для учнів 6-х класів вчителька
природознавства Рикова Валентина Степанівна провела навчально-пізнавальну гру «Еврика».
Для учнів 8-х класів вчитель
фізики Безсажний Віктор Васильович провів пізнавальну хвилинку з теми «Міражі».
Для учнів 9Б та 9В класів вчитель фізики Безсажний Віктор
Васильович провів пізнавально-навчальну бесіду з теми «Нашестя
хвиль».
З учнями 10 класів вчитель фізики Безсажний Віктор Васильович провів пізнавальну бесіду з теми «Шарова блискавка».
Для учнів 11Б та 11В класів вчитель фізики Безсажний Віктор
Васильович провів фізичний калейдоскоп «Фізика в природі».
Для учнів 11А класу вчителька фізики та астрономії Рикова
Валентина Степанівна провела пізнавальну сторінку «Сузір’я зодіаку».
З цікавими фактами із життя видатних фізиків учнів 8А та 8Б
класів познайомив вчитель фізики Безсажний Віктор Васильович.
Вчителька фізики Некрасова Тетяна Степанівна з учнями 7А та
7Б класів провела інтелектуальну гру «Найрозумніший».
Для учнів 9А класу вчителька фізики Некрасова Тетяна Степанівна провела гру «Фізичний брейн-ринг».
Протягом шкільної декади фізики та астрономії у вестибюлі
школи проходив конкурс-виставка стінних газет «Фізичні відкриття, що змінили світ», а в кабінеті № 9 проходила виставка саморобних фізичних приладів «Юний фізик».
На виставку – конкурс стінних газет свої роботи представили
наступні учні:
Явдошляр Юля та Музика Ольга – учениці 8А класу,
Алєксєєва Тетяна та Палій Катерина - учениці 8А класу,
Охмак Анна та Магомедова Лія - учениці 8А класу,
Луговська Вікторія – учениця 9Б класу,
Носенко Артем та Танцюра Ігор – учні 11Б класу,
Солонік Кирило та Вірко Сергій - учні 11Б класу,
А також високу активність виявили учні 11В класу, а саме:
Тихонов В’ячеслав, Микуленко Микола, Кухманський Євген, Колодченко Сергій, Буштрук Сергій, Демидов Андрій та Іванов Анатолій.
Найкращими визнані роботи :

Явдошляр Юлії та Музики Ольги – учениць 8А класу,
Луговської Вікторії – учениці 9Б класу,
Шевчука Олександра та Папяна Сергія - учнів 11Б класу,
Копильцова Дениса та Велич Олександри – учнів 11В кла-
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су.
Власноруч виготовлені фізичні прилади на конкурс «Юний
фізик» представили учні 11А класу Антонюк Вадим та Кривко
Володимир. Свої саморобні прилади ці учні захищали і на аналогічному районному конкурсі, де робота «Прилад для демонстрації законів геометричної оптики» Антонюка Вадима, учня
11А класу, була визнана найкращою і отримала І місце. Саморобний прилад «Детекторний радіоприймач» Кривка Володимира теж отримав схвалення комісії. Протягом декади фізики
та астрономії серед учнів 11 клас проводився шкільний конкурс - захист науково-дослідницьких робіт з теми «Відкриття,
які змінили світ», свої творчі роботи представили:
Коташвілі Ніно - «Відкриття інтернету»,
Федорук Олег – «Найбільш наочні досліди у фізиці»,
Крещик Сергій – «Двигун внутрішнього згорання»,
Лущік Ярослава – «Від іскри до радіо»,
Ерміс Тетяна, Горчакова Ксенія, Карпенко Олександра –
«Відкриття, які змінили світ»,
Горбатенко Вікторія, Горчакова Ксенія – «Видатні фізики»,
Міщенко Олена – «Фізика навколо нас».
Найкращі роботи учнів 11А класу Крещика Сергія –
«Двигун внутрішнього згорання» та Лущік Ярослави – «Від
іскри до радіо» були представлені на районному конкурсі. Творча робота Лущік Ярослави «Від іскри до радіо» отримала
схвалення журі.
14 лютого 2011 року в Центрі дитячої та юнацької творчості відбувся районний інтелектуальний конкурс «Юні Едісони».
Солонянську середню загальноосвітню школу гідно представив учень 11А класу Крещик
Сергій. Він виборов 1 місце.
Заступник директора школи з
навчально-виховної роботи
І.В. Пушко
Керівник шкільного
методичного об’єднання
вчителів предметів
природничо-математичного циклу
О.М.Лимар

Крещик Сергій Вікторович
Навчається у нашій школі дитина, до якої
слід привернути увагу. Це – учень 11А
класу Крещик Сергій. Він є гордістю нашої
школи, так по праву можна сказати. Хлопець є учасником і переможцем багатьох
предметних олімпіад. Його участь у районних олімпіадах (не говорячи вже про
шкільні):
З математики – І рейтингове місце,
З біології – І рейтингове місце,
З хімії – І рейтингове місце,
З англійської мови – І рейтингове місце,
З інформатики – І рейтингове місце.
Сергій також захищав честь школи в обласних
олімпіадах: з математики, інформатики, біології та хімії.
За результатами теоретичного та практичного турів
обласної олімпіади з хімії Сергій виборов ІІІ призове
місце, а з біології - ввійшов в десятку кращих учасників.
Крім цього, учень неодноразово протягом навчання у школі був учасником багатьох творчих та інтелектуальних конкурсів, презентацій, проектів. Так у
цьому навчальному році Сергій був учасником районного фізичного конкурсу «Юні Едісони».
Не буде зайвим також сказати і про людські
якості цього учня. Людяність, щирість, висока інтелектуальність, вихованість, тактовність, чуйність, сердечність – всі ці риси Сергію притаманні. Можна було б ще
продовжити перелік його чеснот, бо їх у нього дуже багато. За всі ці якості його поважають товариші та вчителі школи.
Тож побажаємо йому якнайкраще скласти іспити, вступити до вищого навчального закладу на омріяну спеціальність, а також вдалої реалізації всіх планів і
задумів.
Антонюк Тетяна Валентинівна,
учитель української мови та літератури

Зустріч із працівниками ДАІ
Другого березня у Солонянській СЗШ №1 відбулася зустріч з
працівниками ДАІ Юрієм Григоровичем Доманчуком і В’ячеславом Анатолійовичем Христуленком. На зустрічі були присутні
учні 7А, 7Б, 9А, 9Б та 9В класів. Спілкування пройшло у дружній,
неформальній обстановці. Працівники ДАІ відразу знайшли контакт із підлітками.
Ю.Г. Доманчук розповідав нам про те, що потрібно дотримуватися ПДР. У наш час, коли зростає показник (й без того немаленький) смертності від ДТП, у яких гинуть не лише водії та пасажири транспортних засобів, а й прості пішоходи – це дуже актуальна
тема. Особисто для себе я дізнався багато інформації, яка у будьякому разі стане у пригоді. Зокрема, представники закону розповіли, що до 14 років не можна бути учасниками дорожнього руху
велосипедистам, до 16 років-мотоциклістам, а за кермо автомобіля
дозволяється сідати з 18 років. Одним словом, потрібно дотримуватися ПДР.
У кінці лекції учням був показаний відеоролик та фотографії з
місць ДТП у Солонянському районі. Чесно кажучи, мене вразили
наслідки аварій! Невже заради того, щоб швидше доїхати додому,
потрібно летіти на величезній швидкості, не бачачи ані пішохода,
який може стояти з краю дороги, ані авто, яке прямує назустріч! А
що в підсумку? В кращому випадку тяжкі травми, які можуть залишити інвалідом на все життя! А якщо травми будуть несумісні з
життям?... Пішоходам потрібно також дуже обачно поводитися на
дорозі, щоб не потрапити у дорожню пригоду.
Взагалі, я дуже радий, що проводяться такі зустрічі, які спонукають нас, підростаюче покоління, замислитися над власною безпекою і, можливо, після таких зустрічей дорожніх пригод стане
менше. Я дуже вдячний класному
керівнику 9Б класу Найді Миколі
Михайловичу, який організував
зустріч! Це дійсно вчитель, який
піклується про безпеку учнів, та
регулярно організовує щось на
зразок сьогоднішньої лекції.
Закінчилася зустріч дружньою
фотографією з представниками
ДАІ.
Кучеренко Ігор, 9Б клас
Мій рідний край
Я народився в Україні в селищі Солоному Дніпропетровської
області.
Тут я вимовив свої перші слова, зробив свій перший крок, в цьому мені допомагали мої тато і мама. В рідному краї я навчився любити природу, спів пташок. Тут я спочатку пішов у дитячий садок, а
потім до школи. Моя перша вчителька Галина Володимирівна навчила мене читати, писати, любити свою Батьківщину. В школі я
подружився з багатьма дітьми. З друзями я люблю грати у футбол,
ловити рибу. Я люблю свій рідний край.
Клюшник Юра, 4А клас

Шевченківські дні у школі

Подих весни
Весна повертається… Крізь низько
навислі хмари стало проглядати
блакитне чисте небо. Дзвін крапель з дахів заповнює весь світ –
весняна музика приходить на зміну
довгому зимовому мовчанню й
завиванню вітрів.
Все на землі пробуджується до
нового життя. Дні стають довгими і
світлішими. Незабаром з-під землі
вигляне перша зелена травичка,
набряклі бруньки на деревах луснуть і з’являться дивовижні зелені
листочки. На зміну білому і сірому
приходить зелений і блакитний
кольори. Весна прийшла!
Івасик Анастасія, 11А клас

Учiтесь, читайте,
I чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

9 березня… Кожна людина знає, що це дата народження
Великого Кобзаря.
У нашій школі символічно відбулися виховні години,
присвячені пам’яті Тараса Шевченка.
Учні 5-А, 5-Б та 5-В класів провели спільний захід
«Кобзареве слово вічно живе».
Класний керівник 5-В класу, вчитель української мови та
літератури Давидова Н. В. провела своєрідний екскурс у життя Тараса Шевченка. Ми дізналися багато нових сторінок із
його нелегкого життя. Зрозуміли, що Шевченко — цікава
особистість, а його твори – неповторні.
Учні також гарно підготувались до виховної години.
Найактивнішими були учні 5А класу: Пирлик К., Строменко
Д., Пампур Л., Карплюк М., Александрова О., 5Б класу: Скоропад Н. та Сичова О. та 5В класу: Криволапов М., Шинкевич Ф., які читали поезії, підготували газети, присвячені життю та творчості Тараса Григоровича.
Шевченко — митець, творчість якого можна вивчати
постійно, відкриваючи нові грані.
Скоропад Наталія, Сичова Олександра, 5Б клас

Акровірш «Солонянщина»
Солонянщина наша-найкраща у світі
Околиці рідні усі знамениті.
Люди прекрасні у нас живуть,
Область Дніпропетровську прославляють.
На рідних полях пшениця колоситься!
Як мальовничо на все це дивиться!
На вулицях наших завжди все цвіте,
Щасливо дитина в сім’ї росте.

Подорож Географією
У нашій школі є цікавий пізнавальний гурток географії,
де ми додатково отримуємо цікаві знання.
На додаткових заняттях завжди висвітлюємо незрозумілі терміни та питання. Під час занять ми завжди обговорюємо цікавинки географії. Нещодавно читали по найвищі вежі світу. Також ми розглядаємо колекції корисних
копалин. Беремо в руки та детально розглядаємо. Мене
вражає кількість часу, який потрібен на форматування
деяких корисних копалин. На гуртку ми вивчаємо принципи роботи приладів, наприклад, барометра, флюгера і т.д.
Часто мі працюємо зі схемами атласу, розглядаємо умовні позначення. Мені найбільше подобається робота телурія. Жаль, що він трохи зламався, тепер телурій невірно
показує положення Земної кулі в визначений місяць…
Папченко Марія, член гуртка «Моя країна-Україна»

мИ гарні, красиві, талановиті
На весь світ усім знамениті
А люди у нас добрі та гарні,
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як квіточки в полі - поважні і милі
Скоропад Наталія 5Б клас
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