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ПІДСУМКИ 2018-2019 навчального року
Промайнув ще один навчальний рік, сповнений хвилюваннями, клопіткою працею, радістю, інтелектуально-творчими досягненнями. І ми традиційно підводимо підсумки набутих знань.
У 2018-2019 році у школі навчалось 424 учні. На відмінно
школу закінчили 59 учнів, на достатній рівень—163 учні. Учні школи завоювали 26 призових місць на
ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Мають здобутки наші учні і
на ІІІ етапі. Рибак Ілона– 11-А клас стала призером (IIІ місце) III
(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, учитель Лисюк А.В., Тесленко Валентин, учень 11-А класу,—
призер (IIІ місце) III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з географії, учитель Химчук Т.О., Гальчинський Денис—
ІІІ місце у III (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з німецької мови, Войцешук Маргарита , учениця 11-А класу, посіла
І місце у секції "Етнологія" на III етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України, учитель Бойко А.М.
Школярі також брали активну участь у творчих конкурсах та спортивних змаганнях. Ось лише
останні здобутки:

команда школи «Козацькі звитяги» цьогоріч посіла ІІ місце у І (районному етапі) Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл» («Джура»).

команда школи—І місце у районних змаганнях
з техніки пішохідного туризму.
Активно приймали участь учні школи і у Міжнародних
конкурсах “Кенгуру”, “Колосок”, “Соняшник”, ”Бобер”.
(на фото: Рибак Ілона, команда “Козацькі звитяги”)

У цьому випуску:

Літні канікули розпочалися
Ось і розпочались літні канікули. Не буде домашніх завдань.
З’явиться багато вільного часу. Кожен планує по-різному провести літній відпочинок. Екскурсії, розваги, веселі і радісні друзі...
Закликаємо учнів та батьків завжди пам`ятати елементарні правила безпеки під час канікул, щоб приємний відпочинок не був зіпсований.
Бажаємо усім гарного відпочинку, яскравих вражень, незабутніх зустрічей, захоплюючих мандрівок!
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Роки шкільні так швидко пролетіли, вай, дитинство! Птахи рвуться на волю, у доросле
Нестримний час, мов птах, летить кудись. життя. Їм вже затісно у шкільних стінах, юність праЗдається, вчора ми за парти сіли, гне підкорення нових вершин.
Аж глянь, вже стільки років пронеслись.
11 із 17-ти років –
чимала й важлива життєва дистанція! І свій перший марафон цьогоріч подолали випускники 11-А, 11-Б
класів Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. А ніби учора все починалося…
У далекому 2008-му на шкільний корабель
вперше піднялися наші шестирічки – хлопчики й
дівчатка: малі, веселі, гамірливі й непосидючі. Їх
початковим капітанами у морі знань Сіра Ніна Андріївна, Ткачук Раїса Петрівна та Хижняк Тамара
Олексіївна. Батьки з рук в руки передали маленькі
долоньки найрідніших і найдорожчих донечок і синочків. Клітинки, прописи, буквар, табличка множення, склади, читанка – лише частина життя. Уже
з молодших класів активна й розумна дітвора брала участь і перемагала в конкурсах, олімпіадах,
змаганнях. У кожній дитині педагоги намагалися розвинути зерна обдарованості, якими щедро
нагороджує матінка-природа українців.
енней статьи
Минуло чотири роки,Заголовок
дітивнутр
додали
у зрості,
вазі й інтелекті. Тримісячний заплив у порт
«Канікули» – і далі, в океан. Класними мамами і
провідниками у доросле життя для 5-А стала вчитель хімії Валентина Валеріївна Гузь, для 5-Б—
вчитель математики Алла Віталіївна Лисюк. Математика, біологія, хімія, історія, співи, шахи, танці,
музика, література, малювання, футбол, сучасні
технології – далеко не повний перелік захоплень,
які зародилися у нинішніх випускників.
Навчання, олімпіади, змагання, туристичні поїздки, участь у конкурсах, цікаві заходи, соцмережі – в
такій круговерті пролетіли роки.
І ось, нарешті, такий омріяний
останній дзвоник і випускний! ПрощаЗаголовок внутр енней статьи

Дорогі випускники! Нехай всі ті знання і
навички, що ви отримали в школі, стануть міцним фундаментом для подальших звершень Радійте життю, поспішайте творити добро,
тримайтеся з гідністю за будь – яких обставин. Хай на вашому життєвому рушнику променіють квіти радості, любові, злагоди і миру!
Педагогічний колектив ЗОШ №3
***
Любі випускники! Ідіть завжди за своєю
мрією і не відступайте, знайдіть щастя в
житті і не пропустіть його. Удачі і успіхів
вам нехай на складному, але дуже цікавому
життєвому шляху.
Вірте в себе! Прагніть стати кращими!
Будьте успішними! Щасти Вам!
Класні керівники Гузь В.В. та Лисюк А.В.
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Зустріч із незабутнім дитинством та юністю через 50 років
Літа, літа, чом ви не журавлі?
Чом вас не можна з вирію вернути?
Чом юності щасливі, добрі дні
За 50 літ ніяк не можна вам забути.
Зустріч з однокласниками. Вона повертає нас
у ті незабутні роки юності, спогади, які так бережемо
у пам’яті. І скільки б років не пройшло, мить зустрічі
завжди щемлива і хвилююча. А тим паче ще й такий
поважний ювілей – 50 років. На свято Останнього
дзвоника зійшлися колишні учні - випускники 1969
року Сквирської середньої школи №3, за плечима
яких багато прожитого й пережитого, пронесеного й
перенесеного,
побаченого й почутого. Пройшлися шкільними коридорами, відвідали музей, сфотографувались на пам'ять.
Здоров’я і наснаги вам, випускники 1969 року.
Нехай сила і бадьорість ніколи не залишають вас.
Марія Гільченко

Відпочинок у шкільному таборі
Розпочалося довгоочікуване літо – пора відпочинку, нових знайомств і пригод, пора яскравих
вражень і пора творчості. А разом з початком літа
розпочав свою діяльність пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням дітей «Калинка».
Цікаво та весело провели учні свої перші дні
канікул.у шкільному таборі "Калинка", яким керували
педагог-організатор Ткачук Р.П. та соціальний педагог Фареник Ю.С. Керівництво табору та вихователі прагнули, щоб життя в таборі було змістовним, цікавим, веселковим. Допомагали вихователям вожаті—учні 10 класу.
Екскурсії, ігри, розваги… Екскурсії у біопарк «Золотий фазан», у Білу Церкву, у Сквирський
краєзнавчий музей, англомовні заняття, змагання “Веселі старти”, день квітів, свято казки— так промайнули цікаві літні дні у стінах рідної школи. 11 червня завершив свою роботу пришкільний табір
відпочинку «Калинка», проте попереду дітлахів чекає довгоочікуваний літній відпочинок. Віриться, що
літні канікули пройдуть цікаво, весело і корисно. Адже «Калинка» - добрий старт омріяного літнього
відпочинку.
Ольга Ткаченко
“ВЕЛИКА ПЕРЕРВА”
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