
«Шкільне подвір’я», весняний 

випуск 2016 р. 
[Введите подзаголовок документа]  

 

 

ТЕМА НОМЕРУ: 

Цивільна оборона в гімназії 

Читайте в номері: 

НОВИНИ З-ПІД ПАРТИ 

Найцікавіші події в гімназії (ст. 2) 

ЗНАТИ-ВМІТИ-ДОПОМОГТИ 

Як діяти в надзвичайних ситуаціях? (ст. 3) 

НА ДОЗВІЛЛІ 

Перевір свої набуті знання за допомогою тесту 

«Як діяти в надзвичайних ситуаціях?» (ст. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емблема Державної служби України з надзвичайних ситуацій. ДСНС 

Колонка 

головного 

редактора  
   

Один раз на рік в кожному 

навчальному закладі 

проводиться день ЦО, щоб 

бути завжди готовими та 

вміти правильно діяти. І 

ось сьогодні, напередодні 

Дня Цивільної оборони в  

нашій гімназії, ми 

вирішили узагальнити 

знання про надзвичайні 

ситуації; згадати правила 

користування індиві-

дуальними засобами 

захисту у цікавій формі – 

на сторінках нашої газети 

«Шкільне подвір’я. 

Давайте читати вдумливо, 

адже ці знання украй 

необхідні кожному. 

Можливо, свого часу вони 

допоможуть урятувати 

чиєсь життя.  

Весняний випуск 2016 р. 



НОВИНИ  

З-ПІД ПАРТИ 

 

У гімназії триває підготовка до Дня 

цивільної оборони. Для учнів проводяться 

цікаві виховні години, заходи, спрямовані 

на набуття знань щодо необхідних дій у 

разі виникнення надзвичайних ситуацій.  

Так, у 6-В класі була проведена година 

спілкування з учнями 11-го класу та 

учителем предмета «Захист Вітчизни». У 

межах заходу старшокласники поділилися 

набутими знаннями з одягання протигазу, 

розповіли про види небезпек і визначили 

схему дій при пожежі. 

 

 

 

 

 

21.04.2016 у Маріїнці пройшов 

конкурс стіннівок, присвячених ЦО. 

Найкращі з них були розміщені на першому 

поверсі гімназії. Слід відзначити, що усі 

класи підійшли до завдання творчо і зуміли 

виготовити оригінальні та інформативні 

плакати. Ми пропонуємо читачам 

«Шкільного подвір’я» ознайомитися з 

деякими найкращими, на думку редакції, 

роботами. 

 

  

Увага!  

21 квітня буде проведено навчальну 

евакуацію всіх гімназистів! Пролунає 

сигнал «Тривога». Усі учні зобов’язані 

покинути приміщення школи та 

вишикуватись на подвір’ї. 
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ЗНАТИ-ВМІТИ-

ДОПОМОГТИ 

Для звернення уваги населення в екстрених 

випадках (надзвичайних ситуаціях) для 

передачі інформації включаються сирени, а 

також інші сигнальні засоби (гудки 

фабрик, заводів, кораблів), які тривають 5 

хвилин. Цей сигнал означає: «Увага всім!» 

Дії при землетрусі 

Якщо землетрус застав вас у будинку, 

найкраще протягом 15-20 секунд вибігти на 

відкриту місцевість. Не можна стояти 

поблизу будівель, високих стін; не 

користуйтесь ліфтом. Якщо неможливо 

вибігти на вулицю сховайтесь під стіл, в 

шафу або відчиніть двері і станьте у 

дверний отвір. Обличчя закрийте руками, 

щоб не поранитися склом. Тримайтесь 

подалі від вікон та скляних перегородок. 

 

Якщо підземні поштовхи застали вас на 

вулиці – відійдіть далі від будівлі, ліній 

електропередач. Не торкайтесь обірваного 

дроту – він може бути під напругою. В 

автобусі не треба зчиняти паніку, бити 

вікна, рватися до дверей. Водій зупинить 

автобус і відкриє двері.  

Дії при повенях 

Якщо вода застала вас у полі, лісі, треба 

вийти на підвищені місця або вилізти на 

дерево. Можна використати всі предмети, 

які зможуть триматися на воді (дошки, 

уламки дерев). Якщо ви знаходитеся у домі, 

треба перенести необхідне майно на вищі 

поверхи або в ті місця, які не затоплюються 

водою. Обов’язково вимкнути газ. 

електрику, взяти документи, теплі речі, їжу. 

Дії при пожежі 

Палаючий будинок залишають накрившись 

з головою мокрою ковдрою або верхнім 

одягом. В задимлених приміщеннях треба 

рухатися поповзом або пригнувшись. Якщо 

пожежа застала вас в степу або в лісі, 

кордон вогню слід переходити проти вітру, 

прикривши обличчя та голову одягом. 

Правила пожежної безпеки. 

Забороняється: розводити багаття в лісах, 

заростях очерету, поблизу хлібних полів; не 

можна палити сірники та кидати їх, не 

загасивши в полі, лісі. 

Правила поведінки вдома 

Обережно користуватися вогнем, 

нагрівальним, електричним, газовим 

приладдям, не забувати вимикати після 

користування. 
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Продовження, початок на стор.3. 

 

Як діяти в надзвичайній ситуації?  

Це має знати кожен! 

 Завчасно дізнайтеся про найближчі 

захисні споруди і укриття; 

 

 Зберіть аптечку, майте кілька 

пляшок води і набір продуктів, які 

не псуються 2-3 доби. 

 

 Пам'ятайте: оповіщення про 

надзвичайну ситуацію здійснюється 

довгими сиренами, гудками. 

Почувши ці звуки, потрібно 

ввімкнути радіо і телевізор, 

вислухати інформацію і діяти за 

отриманими вказівками. 

 

 Якщо є можливість – попередьте 

сусідів та одиноких людей, що 

мешкають поруч; 

 

 Закрийте вікна, вимкніть усі 

нагрівальні прилади, перекрийте 

газову мережу, вимкніть світло; 

 

 Швидко одягніться, одягніть дітей, 

перевірте наявність пришитих з 

внутрішньої сторони одягу у дітей 

записів: прізвище, ім’я, адреса, вік, 

номер телефону батьків; 

 

 Візьміть індивідуальні засоби 

захисту, завчасно підготовлений 

запас, документи, гроші та цінності, 

кишеньковий ліхтар та найкоротшим 

шляхом прямуйте до найближчої 

захисної споруди; 

 

 У разі відсутності поблизу захисної 

споруди, використовуйте для 

укриття підвальне приміщення під 

будинком. 

 

 

 

 

 

 

Над номером працювали: 
Кузєнкова В., Денькович Ю., 

Рогожина Р., Похвалій С., Міняєва Д. 

Електронна адреса редакції: 

gazetamg.ukr.net  

НА ДОЗВІЛЛІ 

Перевір себе. Пройди невеликий тест і 

переконайся, що ти знаєш, як діяти в 

надзвичайних ситуаціях. 

1) Як ти дізнаєшся про те, що сталася 

надзвичайна ситуація? 

а) по книзі; 

б) по телевізору; 

в) почувши сирену; 

г) з газети. 

2) У випадку надзвичайної ситуації ти 

будеш діяти згідно: 

а) поради друзів; 

б) вказівкам штабу ЦО; 

в) нікого не буду слухати. 

3) У разі землетрусу ти: 

а) будеш дивитися у вікно; 

б) вийдеш на відкриту місцевість; 

в) зайдеш у ліфт і спустишся вниз. 

4) У випадку пожежі ти: 

а) залишиш приміщення; 

б) сховаєшся у шафі. 

5) Які засоби захисту тобі відомі? 

а) гарний одяг; 

б) протигаз; 

в) солодощі; 

г) ватно-марлева пов’язка. 

6) Що необхідно взяти з собою у випадку 

надзвичайної ситуації? 

а) іграшки; 

б документи; 

в) одяг; 

г) цукерки і печиво. 

 

Ключ до тесту: 1-в, 2-б, 3-б, 4-а, 5-а,г., 6-б. 


