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8 березня - Міжнародний жіночий день 

Найвищі показники тесту IQ (в тестах на читання, швидкість сприйняття і 

асоціативне мислення) належать жінкам. Цікаво, що жінка краще бачить в 

темряві. Крім цього, у жінок набагато краще розвинений периферичний зір, і вони 

з легкістю сприймають побачене ними в цілому. Крім того, у жінок більше 

смакових рецепторів, ніж у чоловіків. 

Цей святковий день - 8 березня, цілком присвячений найпрекраснішій половині 

нашого суспільства. Його популярність наростає і зміцнюється вже більше ста 

років. Історія появи міжнародного жіночого дня проста і зрозуміла - це була 

спроба відновити спотворену століттями справедливість по відношенню до жіночої 

статі, яка на стільки вкоренилася в суспільстві, що бути жінкою, ще якихось 100-

150 років тому означало тільки одне - безправ’я і всецілий, навіть гнітючий 

послух. Як тоді, так і зараз існувала думка про те, що жіноча частина населення 

представляє його слабку частину. Цьому намагаються привести найбанальніші 

докази, мовляв чисто по фізичним показниками вони поступаються у силі і міці 

чоловічої частини суспільства.  

 
 

 

 

  



Наші баскетболісти - переможці районних 
змагань 

 

В суботу, 22 лютого, завершились фінальні змагання з баскетболу серед 

команд загальноосвітніх закладів Києво-Святошинського району у форматі 5х5. 

Команда дівчат 8-9-х класів нашої школи у складі: Слободянюк Вікторія, Гоголь 

Анастасія (капітан), Харченко Катерина, Рибачук Світлана, Бернацька Марина, 

Татоян Каріна, стали чемпіонами, переконливо перемігши всіх своїх суперниць. 

Команда хлопців 10-11-х класів у складі: Григор'єв Олександр, Рабцун 

Ярослав, Давиденко Максим (капітан), Шумейко Максим, Мацук Олександр, 

Лисенко Максим, Шостик Роман, стали срібними призерами, поступившись у 

фіналі майбутнім чемпіонам. Ці перемоги стали можливим завдяки постійним 

та наполегливим тренуванням учнів під керівництвом свого тренера - вчителя 

фізичного виховання М.І.Куліша. 

Вітаємо переможців! 

Над газетою працювали: 
Головний редактор- Лисенко Максим(уч.11 класу) 

Заступник головного редактора- Шостик Роман (уч.11 класу) 

Фотокореспонденти: Хобоша Оксана(уч.11 класу) Федорченко Вікторія (уч.9 класу) 

Педагог-консультант- Онищук Надія Валентинівна 

  



Як захистити себе від грипу та ГРВІ? 

Грип – це вірусне захворювання, з можливістю тяжких ускладнень та ризиком 

смерті. Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними 

інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ 

вимагають особливої уваги. Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді 

може лише за 4-5 діб призвести до смерті хворого. Грип дуже легко передається 

повітряно-крапельним шляхом – коли хвора людина кашляє, чхає чи просто 

розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого. 

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих 

протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів. 

Симптоми, що вимагають лікування вдома 

При появі перших симптомів грипу хвора людина обов'язково повинна залишатися 

вдома, щоб не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати інших людей 

на небезпеку. 

Такими симптомами є: 

- підвищена температура тіла; 

- біль у горлі; 

- кашель; 

- нежить; 

- біль у м'язах. 

З будь-якими з цих симптомів не варто виходити з дому, навіть заради візиту до лікаря 

– його слід викликати додому. Призначене лікарем лікування у домашніх умовах може 

бути достатнім для одужання. Якщо стан хворого не погіршується, необхідно 

продовжувати лікування вдома до повного одужання. 

Симптоми, що вимагають термінової госпіталізації 

Якщо стан хворої людини погіршується, не можна зволікати з госпіталізацією, адже 

тепер під загрозою – її життя. Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся 

безпосередньо до лікарні, якщо наявні наступні симптоми: 

- сильна блідість або посиніння обличчя; 

- затруднене дихання; 

- висока температура тіла, що довго не знижується; 

- багаторазове блювання та випорожнення; 

- порушення свідомості, надмірна сонливість чи збудженість; 

- болі у грудній клітці; 

- домішки крові у мокроті; 

- падіння артеріального тиску. 

Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів – небезпечно. Затримка з 

госпіталізацією може призвести до смерті хворого. 

Профілактика грипу 

Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна уникнути зараження грипом 



навіть під час епідемії, якщо дотримуватися кількох простих правил. 

 

Навіть, якщо ознак хвороби немає, потрібно: 

-уникати скупчень людей – аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми; 

- користуватися одноразовими масками при необхідності, щоб захистити себе та 

оточуючих від зараження. Так, маскою повинна користуватися людина, яка доглядає 

за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна 

використовувати маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед 

здорових людей, які не захищені масками. Важливо пам'ятати, що вона ефективна 

тільки тоді, коли прикриває рот і ніс. Її потрібно замінити, як тільки стає вологою чи 

забрудниться. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи 

сумках – їх потрібно одразу викидати у смітник; 

- регулярно провітрювати і робити вологе прибирання як вдома, так і в робочих 

приміщеннях, щоб не розмножувати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть 

залишатися активними впродовж кількох годин після перебування у приміщенні 

хворої людини; 

- повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми для підвищення опірної 

здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким 

формам хвороби та її ускладненням; 

- мати чисті руки – інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від 

часу торкаєтеся руками. Тими ж руками ви тримаєте гроші чи тримаєтесь за поручні, 

де кілька годин зберігаються в активному стані віруси і бактерії, що залишились від 

дотиків рук інших людей. Тому необхідно, часто мити руки з милом або обробляти їх 

дезінфікуючим гелем із вмістом спирту; 

- користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками як після 

миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, а також при нежиті. 

Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також 

можуть стати джерелом зараження. Багаторазові серветки та рушники, особливо у 

громадських місцях, суттєво підвищують ризик зараження і широкого 

розповсюдження інфекції. У таких умовах, в якості одноразових серветок, можна 

використовувати туалетний папір. 

 Аби віруси не потрапляли в організм, слизові оболонки слід оберігати від 

пересихання. Наступні прості поради допоможуть посилити захист від інфекцій. 

Стан слизових оболонок !!! У верхніх дихальних шляхах постійно утворюється слиз. 

Слиз забезпечує функціонування т.зв. місцевого імунітету - захисту слизових 

оболонок. Якщо слиз і слизові оболонки пересихають - робота місцевого імунітету 

порушується, віруси, відповідно, з легкістю долають захисний бар'єр ослабленого 

місцевого імунітету, і людина захворює при контакті з вірусом з багато разів більшою 

мірою вірогідності. Головний ворог місцевого імунітету - сухе повітря, а також ліки, 



здатні висушувати слизові оболонки. Оскільки ви не знаєте, які це ліки (а це деякі 

протиалергічні і майже всі т.зв. "комбіновані протизастудні засоби") так краще не 

експериментувати в принципі. Зволожуйте слизові оболонки! Елементарно: 1 чайна 

ложка звичайної кухонної солі на 1 літр кип'яченої води. Заливаєте в будь-який 

флакон-пшикалку (наприклад, з-під судинозвужувальних крапель) і регулярно 

пшикаєте в ніс (чим сухіше, чим більше народу навколо - тим частіше, хоч кожні 10 

хвилин). Можна скористатися для цього і аптечними препаратми: фізіологічним 

розчином тощо. Проте, надмірне їх використання може призвести до змивання 

секреторних захисних імуноглобулінів зі слизових оболонок. 

Для зволоження повітря в приміщенні доречно використовувати зволожувачі 

повітря. Більш зручно і безпечно використовувати пристрої із гігрометром. 

Пересихання слизових і шкіри під час опалювального сезону може стати сприятливим 

чинником для зараження. Оптимальна температура повітря в житловому приміщенні 

— 20 градусів, вологість  — 60%. 

У період епідемії грипу перед виходом з дому порожнину носа можна змастити 

мазями з віфероном або оксоліном. Підійдуть також звичайні бальзами проти застуди 

або навіть вазелін, рослина олія. Головне, щоб слизові були зволоженими. 

Щоб знизити ризик вдихання заражених часточок пилу слід провітрювати 

приміщення (але уникати протягів) і проводити вологе прибирання 3-4 рази на добу. З 

цією ж метою можна проводити кварцування. 

Необхідно уникати торкання руками носа і рота, очей, вух та частіше мити руки 

з милом. Прикметно, це знижує ймовірність захворіти на ГРВІ на 40%. 

Пам’ятайте, що будь-яке вірусне захворювання, перенесене «на ногах», може 

погано відбитися на вашому здоров'ї у майбутньому. При перших ознаках 

захворювання постарайтеся відправитися до лікаря, здати всі необхідні аналізи й 

отримати рекомендації фахівця щодо стратегії лікування. 

Пам'ятайте про те, що самолікування може призвести до небажаних наслідків і 

ускладнень. Будьте здорові! 

 

 


