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НОВИНИ ШКОЛИ 
 

ШКІЛЬНА ГАЗЕТА 
 

Сьогодні виходе перший номер 
шкільної газети учнів Казанківської 
загальноосвітньої школи №1, яка 
буде висвітлювати життя нашої 
школи,  відпочивати разом з 
газетою завжди буде весело та 
приємно, тут ви зможете знайти 
кросворд чи ребус, прийняти участь 
в конкурсі, також можна буде 
дізнатись маленькі хитрощі 
вирощування квітів, розведення 
акваріумних риб, домашніх тварин 
тощо. 

Кожен з учнів може прийняти 
участь в створенні нового випуску 
газети  звернувшись до учнівської 
ради школи. 

«Шкільна газета» буде виходити в 
електронному вигляді кожної 
п’ятниці та буде розміщена на сайті 
нашої школи.  
 

САЙТ ШКОЛИ 
 

     Починаючи 1 березня 2010 року 
відкрився офіційний сайт 
Казанківської загальноосвітньої 
школи №1. Всі новини школи, 
методична та виховна робота, 
фотоальбом, форум, наші 
досягнення на сайті:  http://kazanka-
schol1.at.ua/ 
 

Гра КВК 
 

26 лютого 2010 року між командами 
учнів 9-х класів Казанківської ЗОШ 
№1 та Казанківської ЗОШ № 2, в 
районному будинку культури 
відбулися змагання клубу веселих та 
кмітливих, учні показали своє 
вміння шуткувати показуючи 
«Домашнє завдання», 
винахідливість в конкурсі 
«Капітанів», та з захватом пройшов 
«Музичний конкурс». Виграла 
команда Казанківської ЗОШ №1. 

МОЄ ХОБІ  
 

КІМНАТНІ КВІТИ 
 

Терміни 
 3 тижні - до появи корінців, після відділення 

від материнської рослини;  

 5 – 6 тижнів - поява «діток»;  

 12 тижнів – розсадження «діток» від 
материнського листа;  

 5 місяців - пересадка в «дорослий» горщик;  

 6 – 9 місяців – квіти. 

Відділення листа від материнської 
рослини 

Фіалки розводять за допомогою 
листових черенків. Листочок, 
відділяється від материнської рослини, 
шляхом відламування листа при 
відведенні його убік від материнської 
рослини. Нічого страшного якщо лист 
пошкоджений, трохи подряпаний або 
надрізаний. Верхню частку (1/3) 
листової пластини часто відрізують, 
щоб прискорити появу «діток». Після 
чого обрізують черенок, залишаючи 3 
см. Після цього приготуємо злегка 
теплий розчин марганцівки і повністю 
покладемо в цей розчин лист на 
декілька секунд. 
   Після відділення листа від 
материнської рослини, лист необхідно 
укоренити. Головне забезпечити листу 
тепло, вологість і відсутність прямого 
сонячного світла на горщику з пакетом. 
Коріння біля листа з'являється через 2 – 
3, максимум 4 тижні після відділення 
від материнської рослини. 
     Коли біля підстави листа з'являться 
«дітки» (через 5 - 6 тижнів), пакет з 
горщика можна знімати. 

ВЕЛИКА ПЕРЕРВА 
 

МОРСЬКИЙ БІЙ 
 

Метою даної гри є знищення 
кораблів противника. Грають двоє 
чоловік. Події гри відбуваються на 
двох квадратних полях розміром 
10х10. Одне з полів ваше, інше 
суперника. На нім ви розставляєте 
власні кораблі і по ним завдає 
ударів противник. На іншому полі 
розташовує свої кораблі противник.  

Ваші озброєні сили, як і сили 
противника містять наступні 
кораблі:  

 1 палубний (розміром 1 клітка) — 4 штуки;  

 2-х палубний (розміром 2 клітки) — 3 штуки;  

 3-х палубний (розміром 3 клітки) — 2 штуки;  

 4-х палубний (розміром 4 клітки) — 1 штука.  

Кораблі не можуть розставлятися 
впритул, тобто між двома сусідніми 
кораблями має бути як мінімум 
одна вільна клітка. 

Коли всі приготування закінчені і 
кораблі розставлені, пора зачинати 
битву.  
   Першим ходе гравець, кораблі 
якого розташовані на лівому полі. 
Ви вибираєте на полі противника 
клітку і «стріляєте» в цей квадрат. 
Якщо ви потопили корабель 
противника, то суперник повинен 
сказати «убив», якщо ви ранили 
корабель, то суперник повинен 
сказати «ранив». В разі попадання в 
корабель суперника, ви 
продовжуєте «стрілянину».  

Гра закінчується, коли один з її 
учасників втрачає всі кораблі. 
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