
    
У 2012-2013 н.р.  29 учнів нашої школи стали призерами ІІ (районного) ета-
пу Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

Результати участі учнів школи у 

олімпіадах та конкурсах 

В цьому випуску: 

 

Результати олімпіад 

 

1 

Афганістан  - наша 

біль 
2 

ЇЇ величності 

Українській мові 

присвячується 

2 

Зустріч з письменни-

цею 
3 

День Святого Вален-

тина 
4 

Проба пера 4 

Вислови видатних 

людей 
4 

Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

 

Анонс 

Увага конкурс! 

     Оголошується 

конкурс на кращу 

творчу роботу з 

нагоди Міжнарод-

ного жіночого  дня 

8 березня. Кращі 

роботи будуть 

опубліковані у 

спеціальному ви-

пуску нашої газе-

ти. 

Лютий, 2013 року 

Випуск 12 

 

 №  Клас  Прізвище учня       Місце             Предмет 

 1  6  Ткаченко Дмитро  ІІ  Математика 

 2  6  Дяченко Марія         ІІІ ІІІ ІІІ  Математика, Міжнародний конкурс  
                                                                                         ім. П.Яцика,  мовно-літературний конкурс 

 3  7  Музичук Анна                      ІІІ                         Фізика 

 4  7  Гончарук Світлана       І  Образотворче мистецтво 

 5  8  Бондар Тетяна                    ІІ  Біологія 

 6  8  Коршун Тетяна                    ІІ   Образотворче мистецтво 

 7  8 Фалькович Ангеліна   ІІІ   Образотворче мистецтво 

 8  8  Заєць Вікторія                   І    Укр. мова і література 

 9  8  Ковальчук Лілія  ІІ  Англійська мова 

 10  8  Гуртовий Юрій                  ІІІ   Фізика 

 11  8  Лебедик Тетяна                І   Світова література 

 12  6  Бойко Анастасія  І  Мовно-літературний конкурс 

 13  9  Тернова Вікторія ІІІ,  ІІ   Укр. мова і література Трудове навчання 

 14  9  Смокталь Юрій              І  ІІ  ІІ  Біологія Екноміка  Географія 

 15  10  Щур Надія                ІІ     Укр.мова і література 

 16  10  Добрівська Оксана  ІІ ІІ  Біологія    Правознавство 

 17  10  Воронова Юлія                ІІІ   ІІ  Англ. Мова   Екологія 

 18  10  Хмарська Світлана  ІІ  Світова література 

 19  10  Харченко Олег                 ІІІ  Трудове навчання 

 20  10  Костюк Катерина  ІІ  МАН (біологія) 

 21  11  Заєць Марина                  ІІ  Англійська мова 

 22  11  Черняховська Марина  І  Трудове навчання 

 23  11  Пузенко Максим  ІІІ  ІІ  Географія   Астрономія 

 24  11  Корнєкова Анна  ІІ  Фізична культура 

 25  11  Кваша Олександр  ІІІ  Фізична культура 

 26  11  Палієнко Світлана  ІІ  Образотворче мистецтво 

 27  3  Глущенко Оксана  І  Міжнародний конкурс ім. П.Яцика 

 28  4  Філозоп Діана                І   Міжнародний конкурс ім. П.Яцика 

 29  5  Рибак Ілона               ІІ   Міжнародний конкурс ім. П.Яцика 

Учень 9-А класу Смокталь Юрій зайняв ІІІ місце на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнсь-

кої олімпіади з біології. Вітаємо Юру та його учителя Сопіженко Інну Петрівну.               

Рудківський Євгеній, голова навчально-пізнавального центру 



Афганістан—наш біль 

2  Незалежна Україна 15 лютого офіційно вшановує День пам’яті загиблих воїнів-

інтернаціоналістів та День виводу військ з Афганістану.Через афганську війну (1979-1989 рр.) 

пройшло понад 160 тисяч осіб, призваних до лав Радянської Армії з України. 

   Тривала афганська війна жорстоко зачепила усіх її учасників, і особливо сім’ї. Це незагоє-

на рана, невідступний біль. Загальні незворотні втрати 40-ї армії, частин, підрозділів КДБ, МВС, 

прикордонних військ та інших відомств склали 14751 особу, 298 зникли без вісті. 

   Більш як 200 тисяч солдатів і офіцерів були нагороджені бойовими орденами та медаля-

ми, а 87 стали Героями Радянського Союзу. 

   Афганська війна залишила тяжкі наслідки для України. Не повернулися додому 3360 її 

синів, з яких 3280 загинули, а 80 пропали без вісті та потрапили в полон. На сьогоднішній день в 

Україні мешкає близько 150 тисяч учасників війни в Афганістані. З них було поранено понад 80-

00 і 3560 стали інвалідами. Залишились без підтримки синів 1982 батька і 2729 матерів здебіль-

шого пенсійного віку. Стали вдовами 505 жінок і сиротами — 711 ді-

тей. 

 Через афганське пекло пройшло і 14 випускників нашої школи.  
Усіх 14, на щастя, дочекались  рідні. Не розкажемо ми про подвиги наших 

хлопців в далекому Афгані - не люблять вони згадувати ті страшні  роки, 

скромно відмовчуються. Лише нагороди та листівки із застереженнями небе-

зпеки та афганські газети є німими свідками тих подій.   Брали участь піщан-

ські хлопці в бойових діях і в інших державах. Войцехівський Володимир  

Іванович  надавав медичну допомогу в Єгипті. Рідні і не здогадувались, що 

він не в Москві, як писав у листах, а в далекій Африці.   “На вулиці 40 граду-

сів жари, а я пишу, що йде сніг, бо ж січень, та й я ніби в Москві” - згадує 

Володимир Іванович.  

 По різному склалась доля колишніх афганців. Костюк Олексій Івано-

вич  - підприємець, Олійник Володимир Вікторович -  лікар санстанції.  Діти  

Столярчука Романа Івановича та Овчаренка Віктора Івановича  - учні школи 

№3.  Немає вже в живих  Бабенюка Олександра Васильовича, але пам’ять 

про батька зберігає його донька Вікторія, учениця нашої школи. Детальніше 

про учнів-учасників Афганськоївійни ви можете дізнатися, відвідавши музей нашої школи. 

 
Дробушко Юлія, за матеріалами музею школи 

ЇЇ величності Українській мові присвячується 

 Міжнародний день рідної мови — день, який відзначають щороку 21 лю-

того, починаючи з 2000 року. Мова - духовний скарб нації. Це не просто засіб 

людського спілкування,це те,що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі 

справжню людину,кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світ-

лицю, у якій зберігається найбільший скарб - мова. Саме 21 лютого і відбулося 

свято присвячене її величності Українській мові, яке підготували учні нащого кла-

су на чолі з класним керівником, учителем української мови та літератури Кондра-

тюк І.Л. 

 Українська мова—мова  української нації. Вона пройшла довгий і тернис-

тий шлях.Врідній мові наша непроста історія, наше майбутнє.Якщо наша мова 

зникне—то і нас не існуватиме. 

 Тому давайте берегти і розвивати українську мову! Це наш духовний 

обов'язок перед минулим і майбутнім поколінням! 

Сніжкова Юлія, учениця 6-Б класу 

 



В останній день січня у Сквирській 

ЗОШ№3 відбулася зустріч з  місцевим літе-

ратором Людмилою Процюк-Щербатюк. 

Прийшли на неї учні 4-5   класів. Відкрила 

захід заступник директора школи по вихов-

ній роботі  Світлана Сергіївна Маційчук. 

–Ви щодня зустрічаєтеся в школі з цією 

людиною, вітаєтеся з нею і навіть не здога-

дуєтеся: на скільки вона творча особистість, 

– заінтригувала  присутніх  Світлана Сергії-

вна.– То ж я зараз надаю слово Людмилі 

Володимирівні, яка поділиться з нами сек-

ретами своєї  літературної діяльності. 

Письменниця розповіла про свій твор-

чий шлях, перші кроки, а потім презентува-

ла присутнім дві власні книги: «На рушни-

ку життя» та «Дерева взимку не цвітуть».  

Вона прочитала школярам декілька творів  з 

них: «Чортик»,  «Новорічні дива»,  «Малий 

господар» «Чарівна квітка», а також один із 

останніх віршів – «На Миколая». 

Багато  гарних слів в адресу книг  авто-

рки сказали вихованці творчого об’єднання 

«Рідне слово», яке діє на базі ЗОШ№3, адже 

саме вони були першими читачами творів 

свого наставника. Учениця 11 класу Анас-

тасія Колеснікова прочитала власний вірш, 

присвячений Людмилі Володимирівні. Де-

сятикласниця Марія Руликівська поділилася 

враженнями від книги «На рушнику жит-

тя», в якій їй особливо сподобалися твори 

для дітей та вірші. Учні 5-Б класу також од-

ними з перших, хто міг ближче познайоми-

тися з творами керівника гуртка. Вони під-

готували не тільки відгуки,  а й ілюстрації 

до творів, які найбільше сподобалися. 

–Я прочитала оповідання «Хлопчик і 

камінчик», – сказала Валерія Сергійчук, де-

монструючи свій малю-

нок. – Мені дуже сподо-

бався головний герой  

Андрійко, який ріс допит-

ливим і слухняним хлопчиком. Він добра і чуйна дити-

на. 

Далі було надано слово автору цих рядків, який 

вважає, що  місцева  літераторка в кожному творі для 

дітей залишила  частинку свого дитинства, яке, напев-

но, не покидає її до сьогодні. Також було відзначено, 

що письменник має бути хорошим та цікавим співроз-

мовником, яким і є Людмила Володимирівна. 

Як справжній літературний критик оцінила  доро-

бок  свого педагога десятикласниця Надія Щур, про-

аналізувавши вчинки окремих головних героїв. 

Зустріч пройшла в теплій, дружній атмосфері, при-

сутні в залі  брали в ній активну участь, ставлячи запи-

тання, ділячись своїми думками, висловлюючи поба-

жання. Всі залишилися вдячні організаторам заходу. 

 

                          Валентин Петрусенко, учень 9-А класу 

член т/о «Рідне слово» РЦДЮТ. 
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Зустріч з письменницею 



Сніжинки 

Тоненькі  сніжинки 

На мене сідають, 

Мене за ялинку 

Напевне вважають. 

Дерева вкривають   

Трави засинають 

Зиму зустрічають. 

Демчук Марина 

 

 

Сніжинка 

Сніжинка  біла-біла,   

Гарненька і мала 

Мені на комір сіла 

З небесного  крила. 

Я з нею привіталась , 

У руки узяла 

Та крапля лиш зосталась 

Сніжинка утекла. 

Сергійчук Лєра 

 

 

 Ось уже 17 століть поспіль закохані всього світу відзна-
чають найромантичніше свято року – День святого Валентина. 
Цей день називають днем закоханих. 
 15 лютого з нагоди Дня Святого Валентина у школі 

відбувся вечір для старшокласників "На крилах любові". У 

конкурсній програмі взяли участь 4 пари старшокласників, які змагались за 

звання найкращої пари вечора. Завдання були непростими, але наші пари з 

ними з гідністю справились. В результаті всіх випробувань найкращою па-

рою стали учні 11-А класу Лисюк Артем і 

Перебейніс Катерина. Друге місце посіли 

учні 11-Б класу Громовий Ярослав і Палієнко 

Світлана. Запамяталися глядачам і  пісні 

виконанні  Коновальчук Катерини, Луцької 

Валерії, дуету у складі Рай Руслана і 

ЗаєцьКатерини, танець у виконанні учнів 9-А 

класу. А завершився вечір традиційною дис-

котекою. 

Щур Надія, член т/о «Рідне слово» РЦДЮТ 

День Святого Валентина 

Над випуском працювали: Руликівська Марія,  Щур Надія,    Демчук Марина.   

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

10-Б клас, 2011 рік 

Проба пера 

1. Кохати глибоко-це означає забути про себе.            

(Ж.-Ж.Руссо) 

2. Любов наділяє благородством навіть тих, кому при-

рода відмовила в ньому. (В.Шекспір) 

3.Дружба і любов-це два великі почуття, що повністю 

змінюють людину. (Жан Поль) 

4. Найбільше щастя в житті-це впевненість,що тебе 

кохають. (В.Гюго) 

5. Кохання втрачаєш так само, як на війні втрачаєш 

батальйон:через помилкове рішення, помилковий 

наказ чи несприятливі умови.А також через грубість.

(Е.Хемінгуель) 

6. Тільки закоханий має право на звання людини.

(О.Блок) 

7. Кохання часто відбирає розум у того, хто його має,і 

дає тим, у кого його бракує. (Д.Дідро) 

8. Любов, як свічка: від великого подиху вітру-

розгорається, а від легенького вітерцю-гасне.

(І.Франко) 

Вислови видатних людей 

Як не любов, то що це бути може? 

А як любов, то що таке вона? 

Добро? - Та ж в ній скорбота нищівна. 

Зло? - Але ж муки ці солодкі,  

Боже! 

                            Франческо Петрарка 

За матеріалами інтернет-ресурсів 

Підготувала Руликівська Марія 

Хто він? 

Ви знаєте легко вгадати,  

Ось  що про нього 

Я можу сказати: 

Обличчя мовби зірниця, 

А в  очах   доброта   іскриться, 

Він хоче усіх  привітати  

І в коханні щастя побажати.  

Демчук  Марина 


