
  

Основні дати квітня  
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Красиві 
Активні 

П’ЯТІРКА 

Міжнародний день сміху 

  День космонавтики 

    День Чорнобильської катастрофи 

    (подробиці на стор. 2) 

Події  шкільного  життя в березні  

Протягом березня в школі були проведені наступні заходи та події: 

1. Свято 8 березня та привітання мам і бабусь учнями молодших класів  

2. Святкування 8 березня, організоване учнями 5-11 класів, педагогом-

організатором С.М. Рябухою та застуником з навчально-виховної роботи 

Л.О. Сиротою, яке мало назву “Що в імені мені твоєму...” 

3. Зустріч Масляної, що була організована учнями 4-го класу на чолі з клас-

ним керівником Н.В. Дроваль  (фотозвіт подій на стор. 3) 

Видатні особистості місяця:  

Леонід Каденюк 
Народився 28 січня 1951 року в селі 
Клішковци Хотинського району 
Чернівецької області. Українець. 
З 1971 по 1992 рік — у загоні космонав-
тів СРСР. 

Після розпаду СРСР прийняв російське громадянство. 
Був членом загону космонавтів Росії, військовослужбо-
вцем ВПС РФ. В 1995 році взяв громадянство України. 
19 листопада — 5 грудня 1997 року зробив коротко-
строковий (15 діб 16 годин) космічний політ як експе-
риментатор на американському космічному кораблі-
шаттлі «Колумбія» (STS-87). 
У грудні 1999 року за космічний політ отримав звання 
«Герой України». 

 
Цікаві факти 

Леонід Каденюк літав у космос на шаттлі «Колумбія», 
який згодом загинув (в 2003 році). У момент підготов-
ки до польоту на мисі Канаверал той же космічний 
корабель багаторазового використання знімали у  
фільмі «Армагеддон». 

 

Володимир Правик 
Володимир Павлович Правик 
(13.06.1962, Чорнобиль — 11.05.1986, 
Москва) — радянський офіцер, Герой 
Радянського Союзу, під час аварії на 
ЧАЕС начальник караулу 2-ої воєнізо-
ваної пожежної частини Управління 

внутрішніх справ Київського облвиконкому по охо-
роні Чорнобильської АЕС, лейтенант внутрішньої 
служби. 
В органах внутрішніх справ СРСР з 1979 року. 
У 1982 році закінчив Черкаське пожежно-технічне 
училище МВС СРСР. 
Під час гасіння пожежі на Чорнобильській АЕС 
В.П.Правик отримав високу дозу опромінення. З пі-
дірваним здоров'ям він був відправлений на лікуван-
ня до Москви. Помер у 6-й клінічній лікарні 11 трав-
ня 1986 року. Похований у Москві на Митинському 
кладовищі (ділянка 162). 

Пам'ятник Герою встановлено в міс-
ті Ірпінь Київської області. Ім'я Героя увічнене 
на мармуровій плиті меморіалу «Героям-
Чорнобильцям», зведеного в сквері на бульварі Вер-
ховної Ради Києва. 

Розмовляють дві дитини: 

- Все ж такі ці батьки дивні… 

- Чого? 

- Спочатку вони вчать нас 

ходити і говорити, а 

потім хочуть, щоб 

ми сиділи і мовчали... 



2 

Основні дати квітня  

День Чорнобильської День Чорнобильської 

катастрофикатастрофи    

(26 квітня) 

У ніч з 25 на 26 квітня стала-
ся одна з найстрашніших тра-
гедій в історії людства загалом 
і України зокрема, — вибух на 
Чорнобильській атомній стан-
ції. Жахлива аварія призвела 
до радіоактивного опромінен-
ня величезної кількості людей, 
до забруднення води й навко-
лишнього середовища. На те-
риторії України утворилася 
так звана 30-кілометрова «зона 
відчуження», з якої терміново 
було переселено людей для 
врятування їхнього життя. 

26 квітня є днем пам'яті про 
найбільшу техногенну катаст-
рофу та вшанування героїзму 
пожежників, експлуатаційного 
персоналу ЧАЕС, військовос-
лужбовців, будівельників, уче-
них, медиків, які брали участь 
у ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС. Ця аварія залишається 
найдраматичнішою та найваж-
чою за своїми наслідками ката-
строфою в сучасній історії. Її 
масштаби могли б бути незрів-
нянно більшими, якби не муж-
ність і самопожертва сотень ти-
сяч учасників ліквідації наслід-
ків аварії, які виконали свій 
обов'язок і захистили людство 
від згубного впливу і подаль-
шого розповсюдження радіації.  

День космонавтики  
 

(12 квітня) 

 
12 квітня весь світ відзначає 

День авіації й космонавтики 
(Space Probe Day). Це особли-
вий день — день тріумфу на-
уки й усіх тих, хто сьогодні 
трудиться в космічній галузі. 

12 квітня 1961 року грома-
дянин Радянського Союзу 
старший лейтенант Ю. О. Га-
гарін на космічному кораблі 
«Восток-1» вперше у світі зро-
бив орбітальний обліт Землі, 
відкривши епоху пілотованих 
космічних польотів. 

Політ, що тривав усього 
108 хвилин, став потужним 
проривом в освоєнні космосу. 
Ім'я Юрія Гагаріна стало ши-
роко відомим у світі, а сам пе-
рший космонавт достроково 
отримав звання майора та 
звання Героя Радянського Со-
юзу. 

Як відомо, перш ніж у кос-
мічний корабель сіла людина, 
у політ були відправлені чо-
тириногі друзі людини. У 
серпні 1960 року радянський 
космічний корабель «Восток» 
із собаками Білкою та Стріл-
кою на борті зробив добовий 
політ з поверненням на Зем-
лю. 

Міжнародний день 
сміху 

(1 квітня)  

 
На думку 
д е я к и х 
дослідни-
ків, тра-
диція жа-
ртувати 1 
квітня по-
х о д и т ь 
ще від ан-
т и ч н о г о 
фестива-
лю Демет-
рія, який 
відбував-
ся на по-
чатку кві-
тня, і в 
о с н о в і 

якого лежала легенда про 
викрадення богом підзем-
ного світу Аїдом доньки бо-
гині Деметри — Прозерпі-
ни. Пошуки доньки ні до 
чого не призвели — адже її 
крики були лише обман-
ною луною. 

Як припускають науков-
ці, до нас це свято прийшло 
з Німеччини, імовірно, на 
початку XVIII ст. Його нази-
вали ще брехливим днем 
або Марією-брехухою — 
одним із народних прі-
звиськ Марії Єгипетської — 
святої VI ст., день вшану-
вання якої за старим стилем 
збігається з 1 квітня. Того 
дня дівчата дурили людей, 
аби верховодити майбутнім 
чоловіком. 
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Події  березня:  

Свято 8 березня (старші класи)  

Свято 8 березня (молодші класи)  

Зустріч Масляної  (4 -й клас)  

Більше фотографій Ви знайдете на нашому сайті☺ 
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Васильківський район,  

с. Пологи,  

вул. Білоцерківська, 27 

Телефон: (045) 71 70 117 
Факс: (045) 71 70 117 

Ел. пошта: lobkovo@ukr.net 
Skype:  Pology-school 

Анекдот місяця: 
 
Вчитель—учням: 

- Ви дуже ліниві! 

Один з учнів: 

- Я не лінивий, я 

енергозберігаючий... 

 

П О Л О Г І В С Ь К А  З О Ш  І - І І І  
С Т У П Е Н І В  

 

День народження долара (235 років) 
1 квітня 1778 року бізнесмен з Нью-Орлеана Олівер Поллок 
придумав знак долара.  

Поллок взяв за зразок знак іспанської песети. В знаці песети 
дві риси поверх букви S символізували Геркулесові стовпи, на 
які спирається державний герб Іспанії. Дві колони, оповиті 
стрічкою, символізували собою край землі, кінець, тупик. А 
напис на стрічці говорив «nec plus ultra» – «далі нікуди»... 

 Є версія, що сама буква S утворилась від закінчень множини в словах «долар» або 
«песо». В іспанській мові це виглядає так: 1 dolar – 2 dolares і 1 peso – 2 pesos, звідси й 
символ S. Є й припущення, що символ долара походить від невеликої цифри 8, яка 
ставилася на іспанські песо, що дорівнювали 8 реалам, а дві вертикальні лінії були до-
дані, щоб не було плутанини.  

Так чи інакше, трактувань і асоціацій було безліч: хтось бачив у цій закарлюці ла-
тинську s, прибиту для стійкості знаком оклику, хтось s розшифровував як «sale» – 
«розпродаж» і так далі. А от американці були впевнені, що знак долара утворювався 
як комбінація перших букв назви держави U і S (United States), накладених одна на од-
ну, у яких нижня частина букви U поступово зникла.  

Потім пройшло ще багато років, і американці, з метою економії часу при написанні, 
стали знак долара перекреслювати лише однією рискою I, так і вийшов сьогодні відо-
мий всім знак долара $.  

http://pology-

school.kiev.ua    

Іменники місяця:  

 

Кривко Діма (02.04.),  

Даниленко Максим (04.04.),  

Єсипенко Артур (07.04.),   

Панчук Анна (08.04.),  

Костенко Саша (15.04.),  

Зілінський Юра (15.04.),  

Громова Ліза (22.04.),  

Бадзюх Олег (26.04.).  

Наші іменниники: 


