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Загальношкільні заходи
В останній осінній
день учні ЗОШ№3
стали
учасниками
з а г а л ь н ош кіл ь н о г о
фестивалю « Ми таланти твої ,Україно».
Учні 5-8 класів презентували свої талантипісля уроків, а для
учнів 9-11 класів було
проведено вечір.
Ми ще раз переконались, які талановиті
учні в нашій школі.
Кожен клас представив пісні, танці, гумор,
оригінальні жанри.

6 грудня пройшов шкільний етап конкурсів
"Український сувенір" та "Новорічна композиція". Всі
класи школи прийняли активну участь, продемонструвавши свої вміння, талант, фантазію. Це була спільна творча справа учнів, батьків та вчителів. Слід
відмітити, що рівень та майстерність виконання робіт зростає з кожним роком.
Переможцями цьогорічних конкурсів стали:

І місце2А, 4Б
ІІ місце –
3А, 4А
ІІІ місце – 2Б,
3Б, 4В

І місце –
5А, 5Б, 8А
ІІ місце –
7А, 7Б
ІІІ місце – 5В

І місце –
10Б, 9А
ІІ місце –
11А, 10А
ІІІ місце – 9Б

Руликівська Марина, 10-А клас

Народні
свята
7 грудня – Катерини
(Великомучениці Катерини).
13 грудня – Андрія
( Св я то г о
а п о с то ла
Андрія Первозванного).
17 грудня – Варвари
(Великомучениці Варвари).
18 грудня –
(Преподобного
Освященного).

Сави
Сави

19 грудня – Миколая
(Святого
Миколая
Чудотворця).
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Конкурс
родинного дерева

Новини від шкільної родини

НЕЩОДАВНО В НАШОМУ 5-В КЛАСІ ( класний
керівник Кондратенко Ірина
Володимирівна) ПРОХОДИВ
КОНКУРС НА ВИГОТОВЛЕННЯ РОДИННОГО ДЕРЕВА.ВСІ
УЧНІ КЛАСУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У

про правила, важливі для
всіх. Девізом тренінгового
заняття стали слова «Нехай
живе ввічливість і доброта»
Щевчук Ольга, 5-Б
Родинне свято
“Будьмо знайомі”
23 листопада відбулося родинне свято 1-Б класу "Будьмо знайомі" (класний керівник Ткачук Раїса Петрівна). Кожен перщокласник представив свою
сім'ю, традиції та родинні захоплення. На святі лунали заду-

КОНКУРСІ. ДІТЯМ БУЛО цікаво дізнаватися про своїх родичів. Роботи були гарні, але найкращим родинним деревом було визнано роботу Григорчука
Сергія. Він і зайняв 1 місце.
Слободян Богдана 5-В
Правила важливі для всіх
Кожна людина своєрідна, але
щоб засяяти їй в повній красі,
треба навчитися правил культури – тільки тоді людина буде
для людей. Тому головною метою виховної години у 5-Б класі
(класний керівник Лисюк Алла
Віталіївна) було познайомитися
з корисними рекомендаціями з
питань спілкування, сприяння
формуванню доброти і ввічливості. Учні класу сіли за імпровізований круглий
стіл для
проведення серйозної розмови

шевні пісні у виконанні учнів 5
-Б та 9-Б класу, учнів Раїси Петрівни. Але найкраще враження справив виступ першокласників, які показали свої досягнення за такий ще малий період навчання у школі. Закінчилось свято захоплюючим видовищем: батьки піднесли своїм
дітям святковий торт із 21 свічкою, як символ народження
нової шкільної родини.

Сергійчук Валерія, 5-Б

Правознавча година
У центральній дитячій бібліотеці в рамках Всеукраїнського
тижня права було проведено
правознавчу
годину
«Дитинство в Україні: права,
гарантії, захист».
На захід, який організувала
бібліотекар Олена Медвецька,
були запрошені головні спеціалісти Сквирського управління юстиції Олеся Ліснічук та
Марина Тригубчук, а також
учні 4-В класу Сквирської
ЗОШ І-ІІІ ст.№3, де класним
керівником –Світлана Шульга. Діти підготувалися до зустрічі дуже старанно: до кожної із статей Конституції про
права громадян підготували
тематичні малюнки, плакати,
виявивши неабиякі знання та
підготовку з основ правознавства.
Руликівська Марія, 10-Б
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Наші ювіляри
25 листопада
80 –
річний ювілей Учителя,
мами, бабусі, прекрасної людини, вправної
гос поди ні ,
чу дової
співачки і ще такої молодої душею Тарадай
Надії Павлівни.

Народилась Надія
Павлівна у важкий час
«чорних жнив» радянської влади – 1932 році в селі Демовщина Ржищівського району. Здавалось, навіть часом народження доля готувала цій дитині важке життя – два голодомори, війна, післявоєнна розруха. Все пережила, вистояла, не зламалась! 1932
– 33 роки не пам’ятає, знає тільки із слів мами.
Молитвами мами,
під захистом Божим вижила! Вижили і сестри, і брат. Всі отримали
освіту, стали гарними спеціалістами, жили в
різних містах, але завжди підтримували один
одного, трималися родини, не забували своїх
коренів, і згадували, як життєві труднощі загартовували їхні характери.
А згадувати було що. Тільки – тільки стало
налагоджуватись життя, почались літні канікули після другого класу, як раптом, в одну мить,
закінчилось щасливе дитинство. Почалось доросле життя, бо дитинство або щасливе, або його немає! Це було 22 червня 1941 року. Війна.
Батько пішов на фронт, а невдовзі мама стала
вдовою, а четверо її діток – напівсиротами. Надія Павлівна добре пам’ятає, як було страшно,
коли летіли снаряди, як тулились до мами, вірячи, що вона захистить своїх діток. Мама швиденька відправляла дітей в окоп, прикритий хмизом та землею, сама не ховалась, а ніби стерегла тимчасовий сховок від ворожого нападу, перехрестивши донечок і синочка. Дивись, уже й
гукає: - Не бійтесь, діточки, вже пролетіло… Виходьте!
Після війни продовжувалось навчання.
Важко було. Підручник – один на вулицю, бузина - за чорнило, папір із цементного мішка – за

зошит. І постійно хотілося їсти. Під цими словами про післявоєнне навчання підпишуться усі діти війни.
Як не було важко, талановита Надійка, закінчивши 10 класів, поступила в Горлівський педагогічний інститут на факультет іноземних мов.
Після закінчення вузу, з 1955 по 1962 рік працювала в учителем іноземної мови в Миронівському ройоні. Відтак – далекий Усурійськ Приморського краю. З 1963 року і до виходу на пенсію Надія Павлівна працювала учителем англійської мови Сквирської школи №3. Приміщення школи було
маленьке, класи переповнені, фізкультура проходила на коридорі. У 1967 році розпочалось будівництво нового приміщення школи, якраз за літо й побудували – допомагали батьки, діти, учителі.
Давно Надія Павлівна на заслуженому відпочинку, але школу не забуває, спілкується з колегами, радо приймає учнів
школи, розказує їм про своє життя, про життя її покоління.
У школі теж добре пам’ятають свою колегу, учительку. З
теплотою згадують її чуйність, щирість, доброзичливість.
Захоплюються її талантом, професіоналізмом - легко володіла трьома мовами - французькою, німецькою, англійською.
На пенсії Надія Павлівна не «сидить». Ще з юних років була
залюблена в пісню. Була лауреатом багатьох обласних та
республіканських конкурсів, учасницею Народної капели
при районному будинку культури. І зараз ця 80 – річна ювілярка – молода! Співає в хорі ветеранів, скрізь встигає, не
ходить, а «бігає», ніколи не «бурчить» на сучасну молодь, не
жаліється на здоров`я, хоч болячок більш, ніж достатньо.
«Почуваюся добре, тільки б не гірше» - тільки й скаже, усміхаючись. Можливо, в цьому і секрет її активного довголіття.
На ювілей Надія Павлівна виглядатиме своїх діток, онуків,
правнуків. Син став інженером, дочка продовжила учительську династію – чоловік Надії Павлівни теж був учителем. Є
ким пишатись! Багато ще років вам, Надіє Павлівно, зустрічати своїх рідних в здоров`ї та гуморі! З ювілеєм!

С. Гончарук, Ю. Дробушко, А. Музичук, члени ради музею
історії Сквирської ЗОШ І – ІІІ ст.. №3

День Святого Миколая
Кожного року
українці святкують два свята Миколая. Перше — 22 травня, а друге 19 грудня. Свято Миколая, особливо
«зимнього», святкують урочисто, запрошують гостей. Святого Миколая люди люблять, бо він захисник усіх бідних і знедолених. Народ про святого Миколая склав багато легенд і переказів. У них
розповідається, як він боронить людей від стихійного лиха, а особливо, на воді. Всі рибалки мали в
своїх куренях образ святого Миколая і брали його з собою, виходячи в море на промисел.
Бо Святий Миколай — другий після Бога заступник людей від усіх проблем нещасть. Відомо, що все життя він ніс
людям Добро і Милосердя. Найбільше люблять і шанують його діти.
Для них він почесний охоронець і завжди до них приходить з подарунками. Легенда оповідає, що у дитинстві (а ріс
Миколай у заможній родині) горнувся хлопчик до бідних, нужденних, скривджених, голодних та калік. Він змалку
щиро молився і просив у Господа справедливості, миру, добра, прощення і милосердя. Вдачею був тихий, незлостивий. Він приходив на допомогу бідним знедоленим людям у найскрутніші хвилини життя несподівано і завжди так, аби його ніхто не бачив. Робив добро, не чекаючи на подяку і славу. І
тому його ще за життя називали «батьком сиріт, вдів і бідних». Після смерті батьків продав
маєток і роздав гроші бідним, а сам став священиком. Своїми молитвами зцілював недужих,
сліпих і калік. Він також втихомирював море, бурю, гасив пожежі, охороняв від напастей, був
покровителем подорожніх у путі, а також усіх тварин — диких і свійських. Святий Миколай
всім серцем любив дітей і кожному хотів подарувати бодай крапельку своєї любові.
Це свято відзначають весело і щиро дякують Святого Миколая за допомогу і підтримку в житті.
Інформацію підготувала Шевчук Ольга, 5 клас

Зимові розваги

Скоро Новий рік!
Зима

Зимові розваги, зимові розваги.

Знову зима прийшла до нас .

Цілу зиму тривають вони.

Білосніжна і холодна вона.

Хто санках, хто на лижах -

Принесла нам свят багато,

Летить весело з гори.

Миколай ходить від хати до хати.

А Святий Миколай

Дід Мороз -червоний ніс

Ходить по домівках
І дарує малечі багато радості від свят.
Дід Мороз привітає усіх
Хай проходить щасливо Новий рік!
Шевчук Ольга, 5-Б клас

мішок подарунків нам приніс.
І ялинка новорічна веселими
вогниками засяяла.
Дітям весело усім, з горбачки
на санчатах їдуть всі.
І дорослі і малі всі кричать :
- Ура ,ура до нас прийшла
Білосніжна красуня Зима!

...Новий рік. З нетерпінням чекаємо його, з особливим настроєм переступаємо поріг у рік прийдешній. І
нехай це радісне свято завжди залишає світлу пам'ять
і побажання одне одному усмішок, дружніх взаємин,
сонячних і мирних днів, гараздів і здоров'я в щасливому новому році.
Руликівська Марія, 10-Б клас
10-Б клас, 2011 рік
Над випуском працювали: Руликівська Марія, Слободян Богдана,

Шевчук Ольга.

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

