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СССтттааарррттт   вввііідддбббууувввсссяяя!!!   

 

Ось знову закінчилися літні канікули 

та настав перший день навчання, а 

для деяких учнів цей день буде 

вперше. 

У цей відповідальний для всіх день 

зібралася вся школа: учні, вчителі, 

батьки. Всі такі гарні, нарядні, 

красиво одягнені, особливо 

першокласники, наче намальовані на 

полотні… 

ММии  ввссііхх  ввііттааєєммоо  зз  ДДннеемм  ЗЗннаанньь!! 

Особливо вітаємо учнів перших 

класів, адже це їх перші навчальні 

дні. 

Першокласники теж підготовили 

привітання для всієї школи –  

 

 

 

 

невеличкі віршики, які вони, з 

захопленням, виразно розповіли. А 

учні 5-х класів підготовили невелике, 

але дуже яскраве вітання для школи 

– запальний танець! Ось таке в нас 

було свято. 

Отже: 2019-2020 навчальний рік 

оголошено відкритим! 

автор: Дробожан Олександра 

Перший класний час 
В цьому році наша школа стала 
відразу і «квест-будівлею», і 
танцмайданчиком, і площею для 
творчості наших юних учнів. Але й ми 
не нудьгували. З новим класним 
керівником розглянули таку важливу 
тему: «Ми – жителі планети Земля.                                                                                      
Ми – рівні».                 

Для кожного на це питання є своя 
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точка зору. Кожен в ньому знайде 
щось своє, і отримає нову інформацію 
з цієї теми, якщо «копне глибше». Для 

нас відкрилась ця тема з усіх сторін. 

Наприклад, для багатьох тема рівності 
асоціюється з рассовою нерівністю, і 
це недарма, тому що багато років 
темношкірих людей пригнічували і 
принижували лиш через їх 
зовнішність. Також в багатьох странах 
ще й досі забороняється одружуватись 
молодим людям, якщо вони різних 
вірувань. Або, ось наприклад, до сих 
пір в колективах панує така 
атмосфера, де перевагу у дружбі 
надають дітям або, навіть, дорослим, 
які походять із більш забезпечених 
сімей. 

Які ще можуть виникнути питання з 
цього приводу? А ось які: гендерна 
нерівність, нерівність за станом 
здоров’я. Ці питання дуже актуальні в 
наш час, адже наша школа приймає в 
цьому році і дітей з вадами здоров’я 
для того, щоб їм було легше жити в 
світі людей. 

Але, на мій погляд, це зроблено і для 
того, щоб ми, звичайні люди, звикли 
до того, що ми – всі рівні, і немає 
різниці, звідки ти родом, який ти 
назовні, або що тобі подобається, ми 
всі – жителі полнети Земля. Ви, 
мабудь подумали, що це – все?  

В нас є, чим вас зацікавити. 

Як на мене, із рівністю людей 
погодяться більшість, але чи тільки 
про людей іде мова, коли ми 
говоримо про ЖИТЕЛІВ ПЛАНЕТИ 
ЗЕМЛЯ?  

Звісно, що ні. Адже й тварини, 
птахи, риби, комахи – вони також є 
нашими сусідами, і ми не в праві 
лишати їх життя або тримати їх у 
клітках через те, що вони народилися 
свинкою або курчам, дельфіном або 
слоненям, бджілкою або песиком.  

Кожне життя цінне та унікальне, в 
кожного є своя доля і недарма ми 
приходимо в цей світ. 

Будьмо чуйними та відкритими, 
адже, «серце, наче вікно – не 
розбити, коли воно відкрите». 

автор: Кравченко Діана
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Чим небезпечна амброзія та як 
боротись з цим «ворогом»? 

 

По перше, розвиваючи 
потужну надземну масу й кореневу 
систему, амброзія сильно пригнічує 
культурні рослини та споживає з 
ґрунту дуже велику кількість 
поживних речовин. Крім 
конкуренції за елементи живлення 
й вологу, амброзія впливає 
алелопатично активними 
речовинами, як на проростання 
насіння, так і на ріст культурних 
рослин. При сильному засміченні 
посівів амброзією полинолистою 
врожайність культур різко 
знижується.

 

По друге, при збиранні 
врожаю засмічених посівів 
пізньостиглих культур у нього 
потрапляє насіння амброзії, 

відокремити яке досить важко. В 
таких випадках необхідні додаткові 
витрати на очищення насіннєвого 
матеріалу. При засміченні трав на 
зелений корм, ми в результаті 
отримаємо молоко з гірким 
прикусом, тому що амброзія має 
ефірні масла з ярко вираженим 
гірким привкусом.  

Крім цього, амброзія 

полинолиста засмічує всі польові 

культури, а також городи, сади, 

лісосмуги. Часто зустрічається на 

узбіччях залізниць, шосейних і 

ґрунтових доріг, по берегах річок, 

на пустищах і інших 

необроблюваних землях, на 

вулицях, присадибних ділянках, 

населених пунктів, скрізь, де 

порушений природний рослинний 

покрив.

 

Також відомо, що у багатьох 
людей є алергічна реакція на пилок 
з цієї рослини. Тому, досить 
доречно знати, які міри можна 
прийняти, для того, щоб захистити 
себе і навколишнє середовище від 
цього «північноамериканського 
подарунка».  
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Звідки ти така взялася, і як з 

тобою такою лад мати? 

Ця рослина - своєрідний 
подарунок північноамериканських 
народів. За історичними даними на 
наш континент рослина була 
завезена в 1873 році разом з 
насінням червоної конюшини. 

Перші згадки про амброзії на 
українських територіях з'явилися в 
1914 році. 

Поширення полинолистої 
сильно прискорилося після Великої 
Вітчизняної війни, коли численний 
транспорт розвозив на своїх 
колесах насіння по всій території 
нашої країни. 

На батьківщині у амброзії понад 
600 природних ворогів, які 
стримують її зростання. Серед них є 
як рослини, так і комахи. У наших 
умовах агресор майже не зустрічає 
перешкод. Амброзії не страшна 
посуха, вона надзвичайно 
плодовита. Насіння амброзії не 
втрачає прорісності до 40 років.  

 Скошування. Цей спосіб 
знищення амброзії ефективний 
тільки в період утворення бутонів. 
 Викопування або виривання 
з коренем. Знищення амброзії цим 
способом дає чудові результати, 
але викопувати бур'ян вам 
доведеться кілька років, оскільки 
молоді паростки ще довго 
з'являтимуться на ділянці. 
 Хімічний метод. На великій 
території доведеться вдаватися до 
хімічних засобів – препаратів із 
групи гліфосатів. Однак майте на 
увазі, що в курортній зоні, на 
пасовищах і в населених пунктах 
застосування гербіцидів 
категорично заборонено. 
 Витіснення іншими 
рослинами. Фахівці рекомендують 
боротися з амброзією її ж зброєю, 
витісняючи бур'ян газонною травою 
і багаторічними рослинами. 
Використання природних ворогів. 
Спеціально для боротьби з 
амброзією в 1978 році з Америки 
до Китаю, Югославії й Австралії 
завезли 
амброзієвого 
листоїда, 
близького 
родича 
колорадського 
жука.  
 
 

автор: Гонтар Кароліна 


