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З ДУМКОЮ ЗРОБИТИ 
ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЦІКАВІШИМ 

ТА РІЗНОМАНІТНІШИМ 
Інтерв’ю з новообраним 

президентом школи 
с. 4 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Як відзначали свято в 
нашій школі 

с. 3 

УЖЕ ЛІЦЕЇСТИ! 

Про важливий день у житті 
старшокласників нашої 

школи 

с. 2 

ПЕРШИЙ ДЗВОНИК 

Репортаж про 
святкування 

с. 2 

ВСЕСВІТ 

Загадки, таємниці, 
дива 

с. 5 — 6 

ЩО ПЕРЕГЛЯНУТИ? 

Кіно- й телерецензії від 
Аліни Музирі 

с. 7 

УВАГА, ГЕЛОВІН! 

Шкільний мистецький 
конкурс до надвечір’я 

дня Всіх Святих 

с. 8 
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За те, За те, За те, За те, що ти даруєш дітям крила,що ти даруєш дітям крила,що ти даруєш дітям крила,що ти даруєш дітям крила,    
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СВЯТО ПЕРШОГО 
ДЗВОНИКА 

Першого ве-
ресня в нашій 
школі пролунав 
перший дзвоник, 
звістивши про 
початок нового 

навчального року. Він скликав на свято і 
школярів, і вчителів, і батьків, і багатьох-
багатьох давніх друзів та гостей. 

Учні почули на свою адресу чимало теп-
лих побажань, особливо першачки. З напут-
нім словом звернулися до всіх присутніх ди-
ректор нашої школи Раїса Степанівна Ли-

сенко, а та-
кож заступ-
ник міського 
голови Кос-
тянтин Арка-
дійович Бєлі-
ков, заступ-
ник голови 

Саксаганської районної в місті ради Віталій 

Сергійович Юрченко й 
заступник начальника 
служби у справах дітей 
виконкому Саксагансь-
кої районної в місті ради 
Світлана Миколаївна 
Воробйова, які вручили 
школярам грамоти, дипломи та цінні призи 
за успіхи й досягнення в конкурсах та інших 
заходах. 

Гості поба-
жали нашим 
учням підко-
рити нові вер-
шини знань, 
зустріти доб-
рих та відда-
них друзів і досягти омріяної мети. 

Редакція газети долучається до 
привітань і зичить читачам «Імпульсу» 
здоров’я, щастя, яскравих вражень і нових 
здобутків. 

УЖЕ ЛІЦЕЇСТИ! 
28 вересня 2016 року — особливий день 

для учнів 8—10 класів нашої школи. Цього 
дня в актовій залі їх урочисто посвятили в 
ліцеїсти. Старшокласники склали присягу, 
пообіцявши наполегливо вчитися, боронити 
честь і гідність нашої школи, брати активну 
участь в олімпіадах, конкурсах та змаганнях. 
Випускники передали новоспеченим ліце-

їстам симво-
лічні скринь-
ки з досві-
дом і знан-
нями. Тож 
зичимо всім 
старшокласникам успіхів у навчанні й 
творчості. 

СТАРТУВАЛИ ОЛІМПІАДИ 
З 23 до 

28 вересня 
2016 року про-
ходив шкіль-
ний етап 

всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін. У ньому взяли участь 
386 учнів 5—11 класів. 

Нагородження переможців шкільного 
етапу відбулося 5 жовтня 2016 року в 
актовій залі. 90 учнів нашого закладу 
вийшли на районний рівень. 

Сторінку підготувала Яна Сєркова. 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
30 верес-

ня 2016 року 
в актовій залі 
нашої школи 
відбувся кон-
церт, присвя-
чений Дню 

працівників освіти. Своїми виступами пе-
дагогів вітали учні 7—11 кла-
сів, продемонструвавши тан-
цювальні, музичні й гумо-
ристичні здібності. 

Але не тільки щирими по-
здоровленнями запам’ятався 
вчителям цей світлий день. 
Під час свята директор нашої 
школи Раїса Степанівна Лисен-
ко вручила почесні дипломи лауреатів конкур-

су «Педагог-
новатор» — 
учительці ук-
раїнської мо-
ви та літерату-
ри Ользі Воло-
димирівні Іва-
щенко й учите-
лькам почат-

кових класів Світлані Миколаївні Кирильчук та 

Надії Михай-
лівні Новенко. 
Чимало на-
ших педагогів 
були нагоро-
джені грамо-
тами за висо-
кі досягнення в роботі. 

На свято завітали вчи-
телі-ветерани, які віддали 
нашому закладові багато 
років свого життя. Від усієї 
великої шкільної родини 
Раїса Степанівна подякува-
ла їм за нелегку, але плідну 
працю й побажала здоров’я 
та довголіття. 

Редакція «Імпульсу» теж принагідно ві-
тає всіх пе-
дагогів нашої 
школи зі свя- 
том і зичить 
щастя, радо-
сті, натхнен-
ня, витрим-
ки, успіхів та 
здобутків. 

Низький уклін вам, дорогі наші вчителі! 

Підготувала Карина Редчиц. 

ЗДОРОВИЙ ПОНЕДІЛОК 
Понеділок 

10 жовтня 
2016 року 
почався для 
вчителів на-
шої школи 
досить ак-
тивно. Перед 
уроками во-

ни зібралися в спортивній залі, де під 
керівництвом учасниць шкільної черлі-

дингової ко-
манди зро-
били ранкову 
гімнастику. 

Хотілося б, 
щоб учні взя-
ли приклад зі 
своїх настав-
ників і розпо-
чинали активно кожний свій день. Адже 
здоров’я — найбільше багатство людини. 

Підготувала Яна Сєркова. 
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З ДУМКОЮ ЗРОБИТИ 
ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ 
ЦІКАВІШИМ ТА 

РІЗНОМАНІТНІШИМ 
Нещодавно в нашому ліцеї відбулися вибори президента 

шкільного учнівського самоврядування. На посаду пре-
тендували учні 9—10 класів. Цілий тиждень кандидати 
знайомили виборців зі своїми програмами. Кожен переконував 
віддавати голоси саме за нього. 

За результатами голосування головою учнівського 
самоврядування став учень 9-В класу Богдан Левицький. 
Наша газета поспілкувалася з новообраним президентом і 
розпитала його про особисте життя й плани на майбутнє. 

— Що ти відчував, коли тебе 

оголосили президентом учнівського 

самоврядування? 

— Я був дуже здивований, бо не 
сподівався такого. А ще це викликало в 
мене радість і зацікавлення. 

— Які, на твою думку, пункти твоєї 
передвиборчої програми справили на 

учнів найбільший вплив? Чому обрали 

саме тебе? 

— Усі учні хочуть, щоб шкільне життя 
було ще цікавішим, різноманітнішим. Моя 
найперша умова — влаштовувати в школі 
дискотеки й джинсові дні, щоб захопити 
школярів і заохотити їх до навчання. 

— Які зміни ти збираєшся запро-

вадити в школі? 

— Я маю намір проводити в школі 
благодійні акції й приділяти велику увагу 
учнівському самоврядуванню. 

— Чи плануєш ти організовувати в 

школі свята�? 

— Звичайно, кожного місяця. А які саме, 
дізнаєтеся згодом. Поки що це таємниця. 

— Чи ініціюватимеш ти шкільні 
екоакції? 

— Так. Нещодавно ми обговорювали 
це питання й активно працюємо в цьому 
напрямі. 

— Чи є в тебе домашні тварини? 

— У мене є улюблений собака. Його 
звуть Чарльз. 

— Чому ти вирішив стати пре-

зидентом? 

— Тому що це, на мою думку, цікаво. 
— Що ти хотів би побажати шкільній 

родині? 

— Я хотів би побажати всім учням 
успішного навчання, порозуміння й добрих 
взаємин з учителями, а також міцного 
здоров’я. 

— Що ж, і ми бажаємо тобі успіхів та 

натхнення у твоїх нелегких, але дуже 

важливих починаннях. 

Спілкувалися Аліна Музиря, Карина Редчиц і Яна Сєркова. 
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ЦІКАВІ ФАКТИ 
1. Про вовків 
Вовча зграя зазвичай складається з 2—3 різновіко-

вих особин, хоч іноді чисельність зграї може сягати й 
20 особин. На чолі зграї завжди стоїть вовк-ватажок. 

Голодний вовк за одним разом може з’їсти 10 кіло-
грамів м’яса. Це те саме, якби людина з’їла за одним 
разом сотню гамбургерів. 

Очі в новонароджених вовченят завжди блакитні. 
Вони жовтіють приблизно через вісім місяців. 

Найперші зображення вовків знайдено в печерах на 
півдні Європи. Цим малюнкам уже понад 20 000 років. 

За певної погоди вовки можуть почути звуки на 
відстані 9 кілометрів у лісі, а серед поля — за 
16 кілометрів. 

2. Електроніка 
Електроніка — 

наука про рух 
електронів (потік цих 
частинок створює 
електричний струм) і 
про використання їх в електричних схемах. 

Електрична схема — схема, в якій рухом 
електричного струму керують певні компоненти. 

Електроніка з’явилася наприкінці XIX ст. Уперше її 
застосували на практиці на початку XX ст. для 
бездротового радіозв’язку. Першим електронним 
обладнанням були термоелектронні лампи двох типів: 
діоди і тріоди. У 1950-х роках електронні лампи 
поступилися місцем напівпровідниковим приладам. 

Напівпровідник — матеріал, що може правити і за 
провідник електрики, і за ізолятор. Серед різноманітних 
електронних компонентів найбільше поширення мають 
резистори, конденсатори, діоди й транзистори. 

3. Звідки пішла людська цивілізація? 
Як твердять сучасні науковці, людська цивілізація 

 

бере початок у п’яти осередках в Старому Світі й у двох 
на американському континенті: 

— у долині Нілу в Єгипті; 
— у долині Інду в Індії; 
— у долині Гангу в Індії; 
— у долині річок Янцзи й Хуанхе в Китаї; 
— у межиріччі Тигру і Євфрату (Месопотамія); 
— у Перу (Південна Америка); 
— у Мексиці (Північна Америка). 
4. Як готдог дістав свою назву? 
Сталося це 1906 року після публікації карикатури в 

одній нью-йоркській газеті. Художник Тед Дорган 
намалював собаку (готдог означає «гарячий собака») 
між двома половинками розрізаної булки. Під 
карикатурою був напис: «Готдог». До цього гарячі 
сосиски в усьому світі називали франкфуртськими. 

5. Як з’явилася назва «сандвіч»? 
Автор цього продукту — англієць Джон Монтегю, 

четвертий герцог. Він жив у XVIII ст. і був відомий як 
пристрасний картяр. А що герцог під час їди не хотів 
бруднити руками карт, то придумав класти шматки 
холодного ростбіфа між скибками підсмаженого хліба. 

6. Риси, властиві астрологічним планетам: 
— Сонцю — незалежність, гідність, а також 

пихатість та егоїзм; 
— Місяцю — ідеалізм, грація, а ще несталість і 

легковажність; 
— Меркурію — активність, а також метушливість; 
— Венері — 

м’якість і арти-
стизм, безха-
рактерність і не-
організованість; 

— Марсу — 
енергійність і 
старанність, ім-
пульсивність і агресивність; 

— Юпітеру — доброзичливість, велич, а також 
чванливість; 

— Сатурну — стійкість, вірність, а також брехливість 
та підозріливість; 

— Урану — винахідливість, неординарність, упер-
тість і ексцентричність; 

— Нептуну — натхненність, геніальність, а також 
безумство й нав’язливі ідеї. 

(Продовження на с. 6) 
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(Початок на с.5) 

7. Чому Землю називають блакитною планетою? 
Тому що три чверті 

земної поверхні вкриті 
водою. Моря й океани за-
ймають 361,06 млн. кв. км, 
або 70,8 % поверхні. Се-
редня глибина світового 
океану становить З 795 м, а 
найбільша — 11 022 м у 
Маріанській западині Тихо-
го океану. Середня солоність морських вод становить 
3,5 %, середня температура  —  3,8°С  (коливається від 
-1,9°С у полярних водах до +29°С у тропічних морях). 
Крім солі, морська вода містить безліч інших 
мінеральних речовин, зокрема сполуки золота й решти 
дорогоцінних металів. 

8. Хто царював на Олімпі? 
Згідно зі старогрецькими (давньоримськими) 

міфами — діти Кроноса та Реї: цар богів і людей Зевс 
(Юпітер), його брат Посейдон (Нептун) — владика 
морів, бог підземного царства Аїд (Плутон), богиня 
домашнього вогнища Гестія (Веста), бог війни Арес 
(Марс), Зевсова дружина Гера (Юнона), Зевсова дочка 
Афіна (Мінерва) — богиня мудрості й стратегії, бог 
Сонця й мистецтва Аполлон (Феб), богиня любові 
Афродіта (Венера), посланець богів Гермес (Меркурій), 
богиня-мисливиця Артеміда (Діана), бог-коваль Гефест 

(Вулкан), бо-
гиня рільни-
цтва Деметра 
(Церера), бог 
винарства Ді-
оніс (Вакх). 
Інколи до жи-
телів Олімпу 

зараховують ще богиню перемоги, дочку титана 
Палланта Ніку і богиню вічної молодості, дочку Зевса та 
Гери Гебу. 

9. Що таке знаки зодіаку і що про них кажуть 
астрологи? 

Знаки зодіаку — сузір’я, через які протягом року 
проходить Сонце по небу. Згідно з астрологією їх 12. 
Кожне з них належить до однієї зі стихій і надає тому, 
хто народився під цим знаком, певних рис характеру. 

— Овну (вогонь) — наполегливості, активності, 
 

безоглядності; 
— Тельцю (земля) — важливості, дипломатичності, 

завзятості й помисливості; 
— Близнятам (повітря) — доброти, великодушності, 

дратівливості й несталості; 
— Раку (вода) — стриманості, прискіпливості, 

нетерплячості й  упертості; 
— Леву (вогонь) — хоробрості, щедрості й 

самовпевненості; 
— Діві (земля) — прозірливості, щирості, 

дріб’язковості й потайливості; 
— Терезам (повітря) — спочутливості, краси, 

довірливості й сентиментальності; 
— Скорпіону (вода) — стриманості, твердості й 

замкнутості; 
— Стрільцю (вогонь) — сумлінності, чесності, 

запальності й імпульсивності; 
— Козорогу (земля) — щирості, натхненності, 

честолюбства й меланхолійності; 
— Водолію (повітря) — артистичності, різнобічності, 

незібраності й балакучості; 
— Рибам (вода) — легкості, доброти, ніжності й 

чуттєвості. 
10. Сім чудес світу 
Пам’ятки скульптури та архітектури, що їх описали 

давні історики й мандрівники: 
— давньоєгипетські піраміди в місті Гізі — 

некрополісі стародавнього Мемфісу в Єгипті (З тис. до 
н. е.); 

— висячі са-
ди Семіраміди у 
Вавилоні (7 ст. 
до н. е.); 

— мавзолей 
у Галікарнасі (се-
редина 4 ст. до 
н. е.); 

— перший храм Артеміди в Ефесі (Мала Азія, 
близько 550 р. до н. е.); 

— Колос Родоський (статуя Геліоса на о. Родосі, 
близько 292—280 рр. до н. е.);  

— статуя Зевса в Олімпії (Греція, близько 430 р. до 
н. е.); 

— Александрійський маяк на о. Фаросі 
(Александрія, Єгипет, 3 ст. до н. е.). 

Підготувала Маргарита Зернякова. 
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ВОВЧИЦЯ І СПЕЦІЇ 
«Вовчиця і спеції» — серія 

ранобе (японських ілюстро-
ваних новел), яку створили 
письменник Ісуна Хасекура й 

художник Дзю Аякура. Жанр твору — 
романтика, фентезі, оповідь-подорож. 
Режисер аніме — Такео Такахасі. 

Сюжет обертається довкола Крафта 
Лоуренса й Холо. Лоуренс — двадцяти-
п’ятирічний мандрівний торгівець, що мріє 
про власну крамницю. Одного разу він 
зустрічає Холо — язичницьку богиню. Ця 
дівчина має вовчі вуха й хвіст. Лоуренс 
погоджується допомогти Холо добутися до 
півночі, де вона народилася. Але їх 
невпинно переслідує церква, тому їм 
доводиться таїтися. 

Сама Холо називає себе Холо-Мудрою. 
Щоб набути своєї справжньої подоби, 

тобто перекинутися величезною вовчи-
цею, їй треба випити трохи крові чи з’їсти 
пшеничних зерен. Холо дуже боїться 
самоти, хоч і приховує це за жартами. 

Помалу наші герої закохуються одне в 
одного. Та чи стане на заваді їхньому 
коханню різниця у віці й походженні? І чи 
зможуть вони дістатися півночі? Що чигає 
на них у дорозі? Про це й не тільки ви 
дізнаєтеся з аніме «Вовчиця і спеції». 

 

РЕАЛЬНА МІСТИКА 
У новому телепроекті 

«Реальна містика» група 
дослідників намагається знайти 
раціональне пояснення цілком 

загадкових і містичних, на перший погляд, 
подій. Герої програми — звичайні глядачі, 
які зіткнулися з незрозумілими явищами. 

Найчастіше за містикою в проекті 
ховаються вчинки жадібних, скнарих і 
мстивих людей, здатних на неймовірні й 
воднораз жахливі речі. 

Головні дослідники: 
— Андрій Дебрін (детектив, іронічний, 

недовірливий, сміливий і максимально 
серйозний); 

— Тимур (психолог, інтелігентний і трохи 
старомодний, надто в спілкуванні); 

— Денис (гакер, чемний, але несталий); 
— Євген (помічник у технічних питаннях, 

спеціалізується на аудіо- й відео 
 

технологіях); 
— Марина (експерт лабораторії, розум-

на, чарівна й дуже позитивна). 
Разом ця команда робить неможливе. 

Стежте за пригодами героїв у захопливому 
проекті «Реальна містика». 

Сторінку підготувала Аліна Музиря. 
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ЧИПСИ 
Багатьом з нас батьки завжди кажуть, 

що в чипсах та сухариках сама хімія. Але 
ж можна спробувати приготувати те саме 
власноруч — вийде ще й дешевше. І тоді 
вже ніхто вам не докорятиме. 

Для двох порцій чипсів знадобиться 
500 г картоплі. Візьміть картоплини 
однакового розміру, почистьте, вимийте й 
висушіть їх. Наріжте картоплю тоненькими 
кружальцями, вистеліть блюдо для мікро-
хвильової печі пергаментом і покладіть їх 
на нього одним шаром. Прогрійте нарізану 
картоплю на максимальній потужності 
протягом двох хвилин. Дістаньте блюдо й 

переверніть кружальця. Повторюйте опе-
рацію, аж поки вони набудуть золотавого 
кольору. 

От і все. Смачного вам! 

 

МЕЙНКУН 
У цьому числі ми розповімо вам про 

дивовижну породу котів — мейнкун. Це 
масивні довгошерсті коти з великою 
головою. Вони мають довгі вуха, 
прикрашені досить помітними китичками, а 
також широко поставлені очі буршти-
нового, золотавого або жовтого кольору. 
Їхня довга й шовковиста шерсть може 
бути білою, сірою, тигровою чи шоко-
ладною. 

Мейнкун — найбільша порода з усіх 
відомих. Ці коти починають довіряти 
людям не відразу, проте, здружившись із 
людиною, стають ніжними й відданими. 

Вони веселі, але спокійні. За друга 
обирають собі лише одного члена родини, 
з яким і воліють бавити час. 

А взагалі всі коти — це маленькі 
щастячка. Тому бережіть їх. 

До нових зустрічей на шпальтах нашої 
газети! 

Сторінку підготувала Аліна Музиря. 
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Шановні друзі! 
Редакція нашої газети до Геловіну (надвечір’я дня Всіх Святих) оголошує мистецький 

конкурс. Пропонуємо вам позмагатися у двох номінаціях — «Малюнок» і «Фотографія». У 
номінації «Малюнок» можуть брати участь учні 1—4 класів, а на старшокласників чекає 
номінація «Фотографія». 

Намалюйте, яким вам уявляється це свято, чи сфотографуйте себе та своїх друзів у 
святкових костюмах і макіяжі. Підписані роботи надсилайте до 15 листопада 2016 року на 
адресу редакції impuls_35@ukr.net або приносьте у вівторок чи четвер до кабінету № 209 
з 15.00 до 16.30. На переможців чекають призи. Зичимо всім успіхів! 
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