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НА ДОЗВІЛЛІ 

Перевір свої набуті знання за 

допомогою нашого тесту «Що робити 

під час пожежі?» (ст. 4) 

А чи знаєте ви, що це за емблема? 

Правильно, це емблема Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій. ДСНС входить в систему 

органів виконавчої влади і забезпечує 

реалізацію державної політики в  

сферах цивільного захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

та запобігання їх виникненню, 

ліквідації надзвичайних ситуацій, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, 

пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних 

служб, профілактики травматизму 

невиробничого характеру, а також 

гідрометеорологічної діяльності. «А 

до чого ж тут ми і наш навчальний 

заклад?», – запитає уважний читач. А 

відповідь дуже проста: 23 квітня – 

День цивільної оборони в гімназії. 

Кожен гімназист повинен знати 

як діяти в разі виникнення 

надзвичайної ситуації, як врятувати 

своє життя і допомогти іншим. Тож 

редакція газети «Шкільне подвір’я» 

разом з іншими небайдужими 

ученицями Маріїнки вирішили 

з’ясувати ці правила поведінки та 

поділитися ними з іншими, бо знання 

– це сила. І, можливо, саме ці знання в 

разі потреби зможуть комусь 

урятувати життя. 
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НОВИНИ З-ПІД ПАРТИ 

Ось уже тиждень, як учні всіх класів готуються до Дня цивільної оборони в 

гімназії. Зокрема був проведений конкурс на кращу стіннівку.  

Вітаємо переможців: 

І місце – 9-Б клас  

 

ІІ місце розділили між собою 7-А і  7-Б класи, а почесне ІІІ місце дісталося 6-В 

класу. 

Щиро вітаємо переможців та бажаємо їм 

творчих успіхів і нових перемог. Ну а 

тим класам, яким не вдалося зараз 

здобути перемогу, не засмучуватись, а 

розвивати свою уяву і творчі здібності, 

тоді наступного разу перемогу буде 

неодмінно за вами! 

  

УВАГА всім хто знав і не знав!  
23 квітня буде проведено 

навчальну евакуацію всіх 

гімназистів! Захід заплановано на 

кінець першого уроку. Пролунає 

сигнал «Тривога» у вигляді довгого 

дзвінка. Усі учні зобов’язані 

покинути приміщення школи 

згідно з планом евакуації та 

вишикуватись на подвір’ї. 



ЗНАТИ-ВМІТИ-

ДОПОМОГТИ 
 

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. 

  



ПЕРЕВІР СЕБЕ 

 
 

3 нижче наведених правил вибери ті, 

які можуть увійти до пам'ятки 

безпечної поведінки під час пожежі 

 

1. Відчини вікно. 

2. Зачини вікно. 

3. Спробуй привернути увагу людей. 

4. Спробуй не привертати увагу 

людей. 

5. Вийди з приміщення. 

6. У жодному разі не виходь із 

приміщення. 

7. Вимкни світло, газ, воду. 

8. Увімкни світло й відкрий крани з 

газом та водою. 

9. Зателефонуй у службу 101, 

відповідаючи чітко й докладно на всі 

запитання диспетчера. 

10. Зателефонуй у службу 101, але не 

розмовляй з диспетчером довго, 

відповідаючи на всі його запитання. 

11. Перед тим, як почати гасити 

пожежу підручними засобами, 

необхідно вивести з приміщення 

дітей, старих людей та всіх, кому 

потрібна допомога. 

12. Не намагайся загасити полум'я 

підручними засобами. 

13. Штори, ковдри, подушки, які 

охоплені полум'ям, необхідно кинути 

у ванну з водою. 

14. Штори, ковдри, подушки, килими 

кинь у вогонь, щоб вони 

швидше згоріли. 

15. Якщо зайнялося волосся або одяг, 

не можна тікати, а слід облити їх 

водою або загорнути мокрою 

тканиною. 

16. Якщо зайнялося волосся або одяг, 

слід швидше тікати. 

17. Через задимлену кімнату варто 

пробиратися поповзом. 

18. Через задимлену кімнату не варто 

пробиратися поповзом. 

 

Оцінка одержаного результату: 

Якщо ти погодився з усіма непарними 

твердженнями, то тобі відомі всі 

правила поведінки під час пожежі. 

Твоєму життю нічого не загрожує, у 

тебе завжди буде гарний настрій і 

самопочуття. З тобою завжди приємно 

перебувати поруч. 

Якщо ти обрав хоча б одне із парних 

тверджень, то тобі варто підучити 

правила поведінки під час пожежі, 

інакше навіть випадкова пожежна 

ситуація може бути небезпечною для 

твого життя. Твоя безпека цілком 

залежить від твоєї поведінки. 

 

І НАОСТАНОК… 


