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ВІТАННЯ
ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ
ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

ЛАВА НА ЛАВУ 2020

Б

ої «Лава на лаву» є одними з найбільш видовищних. Стартували бої
з гарматних залпів. Змагання прово-

До поки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас

пройшли медкомісію і надали результати тестів на коронавірус - всі здорові. Іноземні команди не приїхали
через карантин.
Від ЗНВК «Запорізька Січ» приймали участь дві команди різних вікових категорій: молодша (10-12р.),
старша (15-17р.). Молодша команда
зайняла I місце, старша команда
зайняла II місце. Всього прийняло
участь 12 команд.
Одна з найважливіших в «Лаві на
лаву» це остання. Остання лава це
братання. Найголовніше у відносинах козаків було, що вони один за од-

зові виступи команд, майстер клас
з боротьби «Спас-Січ» на кушаках.
В рамках фестивалю проводилися
майстер-класи з різних бойових мис-

Лиш визнання вінчають!

Н

аближається День вчителя. Це професійне
свято всіх педагогів один з перших і головних значущих
днів жовтня. Коли відзначаємо День
вчителя 2020 на Україні, в який день
вітаємо педагогів, і чому свято щороку випадає на різні дні.
Згідно із загальноприйнятою приказкою, майбутнє країни лежить в
руках її дітей, а вчителі як наставники можуть формувати учнів до майбутніх лідерів, які формують долю
України. Вони відіграють важливу
роль у нашому житті, щоб досягти
успіху в кар’єрі та бізнесі. Вони допомагають нам стати хорошою людиною, кращим членом суспільства
та ідеальним громадянином країни.
День учителя відзначається, щоб
визнати виклики, труднощі та особливу роль, яку вчителі відіграють у
нашому житті.
День вчителів - одна з таких
подій, на яку студенти та вчителі однаково сподіваються. День вчителів
важливий для учнів, оскільки він
дає їм можливість зрозуміти зусилля, які вкладають їхні вчителі, щоб
забезпечити належну освіту. Подібним чином вчителі також з нетерпінням чекають святкування Дня вчителя, оскільки їх зусилля отримують
визнання та пошану з боку студентів
та інших установ.

Олексій ПАНПУХА

HTTP://ZS.ZP.UA

дили в кількох вікових категоріях. За
звання переможця в
чемпіонаті України
у дорослій категорії
боролися 5 команд із
Запоріжжя і області,
Одеси, Дніпра.
Як повідомив президент Всеукраїнської федерації «Спас»
Олександр Притула,
учасники
змагань

тецтв світу. В цьому святі
прийняло участь понад
5000 учасників з 13 міст
України.
Наприкінці
фестивалю глядачів
порадував виступ кінного театру. Закінчився захід
гала-концертом.

Марія СОКУР
Джерела: відкриті
інформаційні джерела

ного як брати могли віддати життя.
В них були позивні і позивного давали тільки після того, як побував в
бою, можна було за характером бою
сказати, який він боєць. Вся лава
після бою вирішує, який позивний
дати - говорить представник центра
«Спас Воля» Аніта Савельева.
Фестиваль проходив на Острові
Хортиця. Там відбувалися пока-

ВІТАННЯ З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

У жовтні день народження відзначать:
04.10

Білозерцева Людмила Василівна

10.10

Коваленко Олександр Вікторович

15.10

Агаркова Зінаїда Олександрівна

27.10

Солдатенко Дар’я Володимирівна

31.10

Лукачевич Тетяна Вікторівна

Бажаємо вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку – у будні, в свята – подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОТИ
ПЕНДЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ

Н

есподівано ми зіткнулися з такою проблемою,
як SARS-CoV-V2. І для
того щоб захистити себе і оточуючих
ми повинні носити маску. У зв’язку з
дефіцитом масок через вірус, можна
зробити 3D маску.
Очікується, що надруковані на
3D-принтері пластикові маски допоможуть захистити медиків, які піддаються найбільшому ризику зараження при взаємодії з пацієнтами.
Відомо, що коронавірус передається
повітряно-крапельним шляхом через
чхання і кашель, тому захисний прозорий пластик, що закриває все обличчя, дійсно може значно знизити
ризик інфікування.
Навіть маска, яка має жартівливий вигляд може бути захисною.
Якщо в неї вставити захисну речови-

ну, наприклад ватний диск вона буде
захищати тебе від захворюваних.
Друкувати маску потрібно тільки
з безпечних для контакту зі шкірою
пластиків, типу: pla, hips, petg. і ні
в якому разі з abs та інших токсичних пластиків! І звичайно її потрібно
мити мильним розчином або дезінфікуючим засобом після кожного використання.
Однак потрібно знати, що маска
може не підійти під ваш тип особи,
але так як перераховані вище пластики стають м’якими при температурі ~ 70 c ° то можна опустити ту
половину яка прилягає до обличчя в
окріп і поправити її під себе.
Зовнішній вигляд масок може бути
дуже різноманітним, так як кожну
деталь ви виготовляєте самостійно,
в цьому значний плюс 3D масок.

Марія СОКУР
Джерела: http://thingiverse.com

ГУМОР НАЧАСІ

- Ти молодий і тобі хочеться змін в житті?
- Йди до школи! Там зміни
через кожні 45 хвилин.
***
Ви
використовуєте
комп’ютери в школах?
- Так, з першого класу.
Заходять в клас, бачать:
стоять на підвіконні чотири
комп’ютери.
Вчителька каже:
- Сидоров, візьми один
комп’ютер і постав його на
стіл. Діти, скільки комп’ютерів залишилося на підвіконні?
***
Учень першого класу приходить 1 вересня через школи
і каже своїм батькам:
- Все,в школу більше ні ногою, не піду і все.
Батьки його запитують:
- Чому?
Він і відповідає:
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- Писати я не вмію! Читати
теж не вмію! Так ще й розмовляти не дозволяють!
***
Урок геометрії в грузинській школі. Учитель запитує:
- Гоги,доведи теорему Піфагора.
- Учитель, мамою клянусь!
***
Вчителька:
– Петро, що означає фраза
Гоголя: «Рідкісний птах долетить до середини Дніпра»?
Петро:
– Те, що Гоголь добре знав
птахів. Нормальній птиці на
середині Дніпра абсолютно
нічого робити...
***
На віртуальному уроці хімії
Вовочка зміг підірвати сайт
школи.

«ДОБРА» РИБА

У

Запорізькій
обласній
інфекційній лікарні не
рідкі випадки захворювання на ботулізм. Часто причиною
стає отруєння рибою.
У медичних установах Запорізької області гострою проблемою залишається наявність сироватки від
ботулізму. І ця проблема існує не
тільки в Запорізькій області, а в
Україні в цілому. Варто зазначити,
що приватні особи можуть придбати
сироватку, а державні установи – ні.
В Україні в липні минулого року
закінчився термін реєстрації сироватки проти ботулізму, - повідомила
головний позаштатний інфекціоніст
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ірина Іванова.
- Послуги лікувальних установ не
мають можливості купити цю сироватку через відсутність її реєстрації
в Україні. Але зараз департамент
обласного охорони здоров’я приймає
найдієвіші заходи для того, щоб вирішити цю проблему.

ТЕМПЕРАТУРНІ РЕКОРДИ ЛІТА

Л

рез добу померла його дружина. Напередодні звернення за допомогою
лікарів подружжя їли в’ялену рибу.
Чоловік упіймав рибу в Каховському
водосховищі і засолив в домашніх
умовах. Саме вона і стала джерелом
зараження ботулізмом. Життя подружжя не вдалося врятувати, в тому
числі і тому, що ні в Енергодарі, ні
в усій області не виявилося сироватки - основною складовою лікування
ботулізму.
Як лікуватися? Для початку треба
негайно звернутися до свого сімейного лікаря, він має госпіталізувати
хворого в стаціонар. Далі йде введення протиботулінічну сиворотку.
Люди, які перенесли захворювання, одужують повільно, деякі навіть
місяцями. Можуть бути серйозні
ускладнення.

іто 2020 року було другим
за спекотністю з 1881 року
і мало шість температурних рекордів.
Минулі три літні місяці були посушливі, з різкими перепадами в
температурі. Всьому виною зміни
клімату, які відбуваються через глобальне потепління. Світовий океан
нагрівається внаслідок не сонячної,
а антропогенної активності. Іншими
словами, причиною виступає не природа, а людська діяльність, и в чималому ступені - викид парникових
газів, який триває не дивлячись на
спад економіки.
Ми зіткнулися із ризиком аномально високих температур в
Україні, до +40 градусів. Особливо
це стало актуальним в мегаполісах,
оскільки міста самі по собі є джерелами тепла: щільна забудова, багато
заасфальтованих площ, велика кількість автомобілів, мало зелених зон.
Все це в сукупності дало додаткові 10 градусів до підвищення температури.

Ілля КУРНОСЕНКО

Ілля КУРНОСЕНКО

Олександра ШМАРАЕВА,
Ольга КОНИК, Дмитро
Нещадавно у лікарні Енергодарі
ДЄДЕНКО, Андрій ШЕВЧЕНКО від ботулізму помер чоловік, а че-
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