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Жовтень, 2012 року

Випуск 10

Новий навчальний рік розпочався
школа вперше відкрила двері. В Країну знань їх поведуть перші вчителі: Сіра Ніна Андріївна, Ткачук
Раїса Петрівна та Степаненко Людмила Миколаївна.
Для них вперше прозвенів шкільний дзвінок. В цому
році право дати перший шкільний дзвінок отримали
учні 11 класу Лисюк Артем і Палієнко Світлана та учні
1 класу Рудківський Руслан та Саволюк Катя.
1 вересня 2012 року
офіційно розпочався
новий навчальний
рік.
Цього року свято
було розділене на
дві частини: перша
відбувалася безпосередньо в школі,
друга - на міському
стадіоні, де зібралися учні усіх міських
шкіл.
Для 57 першокласників наша

На міському стадіоні школярів усіх шкіл Сквири з початком 2012-2013 н.р. вітали численні гості:
заступник голови Київської ОДА Т.Л. Подашевська,
депутат Київської обласної ради, кандидат в депутати до Верховної Ради України С.В. Кацуба з дружиною, депутати Київської обласної ради Л.В. Центило
та В.Г. Губський, голова Сквирської РДА М.Д. Горбалінський, голова Сквирської районної ради Б.В. Соболь, міський голова Сквири В.Г. Писаренко, начальник відділу освіти Сквирської РДА О.В. Заболотний.
Вітаємо із початком навчального року та бажаємо
успіхів і наснаги у новому навчальному році.
Перебейніс К., 11-А клас

Шановні вчителі!
Прийміть щирі і теплі
вітання з нагоди
вашого професійного
свята – Дня
працівників освіти!
Міцного здоров’я
Вам, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги!
З повагою учнівський колектив

В цьому випуску:
Новий навчальний рік
розпочався
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25 вересня - день
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Школа повинна знати своїх героїв
25 вересня - день пам’яті П.Х. Тисьменецького

2

Петро Харитонович Тисьменецький—повний кавалер ордена Слави. Сквирська ЗОШ І – ІІІ ст. №3
виборює право носити ім`я Тисьменецького П. Х., колишнього учня школи. Детальніше з біографією Петра Харитоновича ви можете ознайомитись у дев’ятому випуску нашої газети.

Його життя було присвячене захисту Батьківщини і вихованню дітей
«Нам 18-20 річним хлопцям випала велика честь - бути учасниками Великої Вітчизняної війни1941- 1945рр., приймати активну участь в боротьбі з фашизмом. Цей факт викликає в мене гордість. Моє життя було присвячене захисту Батьківщини і вихованню дітей, а це почесна місія» - так висловився колишній директор нашої школи Брюзгін Олександр Іванович у своєму виступі перед учнями.
Брюзгін Олександр Іванович народився 20 жовтня 1924 року в селі Валуйки Сталінградської області. До війни закінчив 9 класів. На жаль, відомо лише декількох учителів, які виховували в юному Сашкові любов до рідної країни - Койрах Галина Єфимовна, Замчалова Антоніна Трохимівна та завуч Ткаченко Юрій Прокопович.
В серпні 1942 року вісімнадцятирічного парубка призвали до лав діючої армії. Хоробрий юнак фронтовими дорогами пройшов від Волги і майже дійшов до самого Берліна. Найзапеклішим для старшини був бій за Кам'янець-Подільськ,
саме за цей бій Олександр Іванович отримав свою першу нагороду - орден Червоної Зірки. А згодом за проявлену мужність
і героїзм був нагороджений орденом Слави 3 ступеня. Через 38 років свого героя знайшла третя нагорода - орден Слави 2
ступеня. Вільна Україна нагородила Брюзгіна орденом Богдана Хмельницького.
В 1950 році Олександр Іванович закінчив Львівський Державний педагогічний інститут. І в тому ж році почав працювати вчителем в Самгородській школі. В 1953-1957 pp. був на партійній роботі. В 1957р. повернувся в освітянський колектив і до 1961р. працював учителем фізики в школі №2. Після чого майже чверть віку присвятив керівній посаді - був
директором Сквирської середньої школи №3.. «Спочатку була стара маленька школа (навіть шкалою назвати не можна), в
якій було 2 класи. Одні діти навчаючись до обіду, інші - після. Класи були схожі на конюшні, - згадував Олександр Іванович, - посеред яких стояв стовп, що підпирав стелю.»
«Але незабаром за 9 місяців було збудовано нову велику школу, в якій навчаємось зараз ми. Це було майже неможливо, щоб за 9 місяців було побудовано школу, - підкреслював директор. — Разом із нашою виросла і Селезенівська школа
— їх будували разом». Саме завдяки ініціативі і наполегливості Брюзгіна О.І. так швидко була збудована наша школа.
Почесна праця Олександра Івановича по вихованню підростаючого покоління була гідно відзначена орденом Трудового Червоного Прапору, ювілейною Ленінською медаллю, грамотою Президіума Верховного Союзу України.
За час директорства Олександра Івановича школа збагатилася не лише новою будівлею, а й хорошим педагогічним
колективом. Учні активно брали участь у різних заходах, як міського так і районного масштабів. З'явилося багато цікавих
традицій які продовжуються і нині.
Але, на жаль, у вербну неділю 2005 року Брюзгін Олександр Іванович пішов за межу вічності, та пам'ять про нього
живе у вдячних учнях.
Багато цікавих матеріалів знаходиться у шкільному музеї, тому усі бажаючі мають змогу познайомитися докладні-

ше з насиченою біографією мудрого наставника та педагога від Бога Брюзгіна О.І.
Матеріал підготувала член т. о. «Рідне слово» Анастасія Колеснікова, 11-А клас
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З Днем працівника освіти

Випуск 10

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ
Учителько моя

перша

Звати
її
Ткачук Раїса
Петрівна. Та так склалося,
що у мене є ще одна перша вчителька
Але
вчила
мене
один рік коли я ходила в
сільську. Її звати Олена Миколаївна . Та нашу школу закрили і тепер ми з Оленою Миколаївною їздимо разом шкільним автобусом. Вона в сусіднє село
навчає дітей, а я в міську школу № 3 на навчання.
Тут я зустріла новий клас і нову вчительку Раїсу
Петрівну. Вона навчала мене 3 роки, а потім передала
Аллі Віталіївні. Я думала, що мені буде важко подружитися з новою вчителькою. Навіть боялася 1
вересня прийти до школи. Тому дуже нервувала першого дня в школі. Але все було добре. Я отримую хороші оцінки. Я щаслива!!!
Шевчук Ольга, 5-Б
Найкраща в природничій царині

В міській школі №3 я вчуся уже четвертий рік.У
нас є багато хороших вчителів, та найбільше я
люблю уроки Сопіженко Інни Петрівни. Вона
поспішає до нас на урок як на свято. Завжди
прекрасно виглядає: і влітку, і восени, і взимку
та навесні. Із красивими сережками у вухах та
ще з якоюсь прикрасою на одязі. З гарною зачіскою, усмішкою на устах. В руках книжка, журнал і один із довідників, у яких є багато важливого додаткового матеріалу. Вона як світлий
промінчик для нас у таких природничих науках
як біологія і географія. Хоч ми і знайомі з нею
уже третій рік, вона залишається для нас загадкою. Мені здається, що вона одна із найцікавіших, найерудованіших вчителів у своїй царині . Її уроки відрізняються оригінальністю, неординальністю подачі матеріалу. Тож вітаю її із

професійним святом і бажаю її залишатися життєрадісною, енергійною і закоханою у свій предмет.

***

В цьому році перший раз

Тетяна Бондар 8-А

Головний вчитель мого
життя

Я пішла у п’ятий клас.
Вчителів дуже багато Я цьому не дуже рада.

Є професія у світі В перших класах в нас була
Серце віддавати дітям
Перша вчителька одна.
Серце вчителя безкрає.
Як би він його не краяв ...
Вона вчила нас писати,
Сьогодні я вперше зрозуміла, яка в
моєї мами цікава професія - навчати Й малювати, і читати.
дітей і відкривати їм кожен день А тепер їх так багато.
нову сторінку Великої Книги
«Знань», бо побувала на уроках у Важко аж порахувати.
Тхорівському НВК, де мама працює Доведеться все вивчати
вчителем початкової школи.
Кожен день я спостерігаю за тим, як І історію всім знати.
моя ненька готується до уроків, на- СЕРГІЙЧУК ВАЛЕРІЯ 5-Б
магаючись знайти нову інформацію,
клас
щоб зацікавити не тільки відмінників, а й шибеників. І ось тепер я мала нагоду потрапити на її уроки, які виявилися для мене дуже цікавими. Я пильно спостерігала із захопленням за ходом уроку і не тільки я, а ще й шість пар оченяток, які ловили кожен рух цієї
«чаклунки»*=вчительки. Вона ж відкривала їм стежки дорослого
життя і допомагала обрати вірний напрямок. Діти легко можуть збагнути ці цікаві життєві науки, які набувають за допомогою найчарівнішої учительки - Надії Іванівни, тобто моєї мами.
Але не тільки моя матуся, є багато талановитих людей, які обрали
цей, іноді важкий, шлях і присвятити себе тому, щоб навчати життєвих наук дітей.
Низький уклін, Вам, дорогі наші вчителі! Ви - наша підтримка у широке майбуття, Ви - наші помічники, порадники, лікарі дитячих сердець. Ви - наші промінчики сонця, які світять, зігрівають, радують
нас.
Я від щирого серця хочу привітати усіх ВЧИТЕЛІВ з їхнім професійним святом - Днем Вчителя!
Побажати їм натхнення, сили
волі і, звичайно, багато нових
висоту цій важкій професії.
Я хочу ще раз привітати вчителів
із професійним святом!
Побажати здоров'я міцного, щастя п'янкого!
Учнів вдячних, батьків обачних!
Чистих ранків, сонячних світанків!
Бондар Тетяна, 8-А клас

Міс Сквира-2012—наша учениця
Конкурс краси «Міс Сквира - 2012» закінчився перемогою учениці 10-А класу нашої школи Коновальчук Катерини. Вітаємо Катю і бажаємо подальших творчих перемог.
Наш кореспондент взяла у переможниці інтерв’ю
― Катерино, розкажи будь ласка, які твої враження від „ Міс Сквира 2012 “, як йшла підготовка
до цього конкурсу?
- В мене залишилась маса позитивних вражень та емоцій від цього чудового конкурсу. Підготовка до Міс тривала два тижня, кожен день в нас були досить виснажливі репетиції з хореографом
Мариною Андріївною і режисером Іриною Василівною та Аліною Ігорівною, але на мою думку вони
дали хороший результат. За наші чудові виступи ми всі вдячні нашим постановникам. В нашому
колективі була дійсно дуже дружня атмосфера, кожна з дівчат дізналася більше одна про одну, з
більшістю дівчат надіюся буду підтримувати дружні відносини і в майбутньому.
― Чи думала ти, що виграєш в цьому конкурсі краси?
― Відверто кажучи я не очікувала, що переможу саме я. На конкурс я йшла з одним мотивом ― достойно представити свою
школу, але й перемога для мене теж була важливою.
― Хто запропонував тобі взяти участь в міс? Чи брала ти участь в інших конкурсах
краси?
― На конкурс „ Міс Сквира “ я бажала потрапити вже давно. Вперше я брала
участь 7 класі у конкурсі „ Міс Школа 2009 “, де здобула перемогу.
― Твої побажання дівчатам які будуть брати участь в конкурсах краси в майбутньому.
― Всім дівчатам бажаю в першу чергу вірити в себе і в свої сили та ніколи не
зупинятись на досягнутому, та не опускати руки. Вірте в себе і у вас обов’язково
вийде головне: вірити і плідно працювати…
Костюк Катерина, 10-А клас

Поїздка запам’ятається надовго
У суботу 15 вересня учні Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№3
їздили до Вінниці, щоб побачити світлове шоу фонтанів. Поїздка була організована вчителем фізики Пашківською Оксаною Іванівною. Враженнями
від незабутньої екскурсії поділилася учениця 10-Б класу Руликівська Марія.
І ось що вона розповіла:
- Хто створив Вінницькі фонтани?
- Ініціаторами їх створення стали адміністрація фабрики «Рошен». Ці фонтани одні з найбільших в світі, а величиною поступилися лише німецьким.
—Що ви побачили, приїхавши до Вінниці?
- Спочатку ми побували у парку відпочинку, де наїлися досхочу солодкої
вати та радісно провели свій час біля атракціонів. Трохи згодом попрямували до святкового шоу, на яке ми і приїхали.
- О котрій годині і з чого розпочалося святкове шоу?
- О 8 годині вечора. Це шоу вечірнє, коли надворі темно, розпочинається святкове дійство. До нас долинули звуки класичної музики, які сповістили початок. Насамперед фонтани набували різних розмірів, то поступово зменшувалися, то збільшувались. Водночас вони змінювали свої кольори. Відразу впадало в око багатство барв. Це поєднувалося з мелодійністю
музики. Вона додавала значного ефекту.
- На що ви звернули свою увагу?
Найбільше нас вразило, коли прожектори почали пускати різнокольорові промені спочатку на фонтани, а згодом ці промені пронизували небо.
- Скільки часу тривало шоу?
- Світлове шоу фонтанів розраховано приблизно на півтори години, але навіть за цей короткий проміжок часу ми всі поринули в дивовижну водяну казку.
- Коли можна побачити шоу фонтанів?
- Фонтани «працюють» всі дні, крім неділі.
Наостанок Марія додала: «Хочу подякувати від усіх дітей, які побували на екскурсії у Вінниці, нашому організатору
Пашківській Оксані Іванівні. Це світлове шоу усі учасники екскурсії запам’ятають надовго».
Розмову вела Ковальчук ЛІдія, творче обєднання «Рідне слово».
Сквирська ЗОШ №2 11-А клас
Над випуском працювали: Колеснікова Анастасія,

Бондар Тетяна, Сергійчук Валерія

Комп'ютерний набір: Лисюк Артем. Відповідальна за випуск Лисюк А.В.

