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Національний проект "Відкритий світ"
Цікаво знати:
Національний
проект
«Відкритий світ» - це проект освіти майбутнього, що стає реальністю для України вже сьогодні.
Створюється нова система шкільної освіти з потужним використанням
новітніх інформаційних технологій, яка
зможе виховати спеціалістів нового покоління – з високим рівнем знань, технічно освічених і конкурентних на світовому ринку.
17 жовтня Нацпроект «Відкритий світ»
оголосив конкурс, за результатами якого
до кінця 2013 року 2 000 шкіл стануть
учасниками Нацпроекту й отримають
сучасне навчальне обладнання та доступ

до єдиного освітнього порталу. Всі інші
школи України Національний проект охопить до завершення 2015 року.
Переглянути ролики учасників
проекту та стежити за новинами проекту
можна на фан-сторінках Національного
проекту «Відкритий світ» у соціальних
мережах: https://www.facebook.com/
openworld.ua,
http://vk.com/
vidkrytyjsvit та на офіційному каналі YouTube
http://www.y outube. com/
VidkrytyjSvit.
Переглянути відеоролик нашої школи ви
можете
за
адресою
http://
www.youtube.com/watch?v=wbrbBMgdTg

Відкриття меморіальної дошки
Урочисто і піднесено пройшло свято з нагоди відкриття меморіальної
дошки повного кавалера ордена Слави Петра Харитоновича Тисьменецького, ім'я якого присвоєно нашій школі. На замовлення адміністрації школи меморіальну дошку було виготовлено приватним
підприємцем Заруднім А.С., як спонсорську допомогу. При спонсорській допомозі батьків було також оформлено куточок пам'яті П. Х. Тисьменецького

Ось і настав грудень - місяць найдовших ночей у
році і найпізніших
світанків. Як стверджують дослідники, назву свою він
отримав від слів
«груддя»
або
«грудки».
Після
осінніх дощів розтоптані возами ґрунтові дороги замерзали. Їздити було
важко - заважали
замерзлі грудки.
Тому й нарекли
так перший місяць зими.

В цьому випуску:
Проект «Відкритий 1
світ»
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45 років поспіль
2013 рік. Злетіло 45 літ, як
Сквирська середня школа №3
вирядила в дорогу своїх перших
випускників. Минуло 45 літ, як
одна з перших випускниць школи Лященко Люда переступила
поріг рідної школи як її працівник. 45 літ на одному місці, на
одній посаді.
І сьогодні щоранку поспішає до
школи наш секретар Василівська
Людмила Василівна – «велика
мала людина», яких мільйони в
Україні і на яких тримається наша держава.
Низький Вам уклін.

Випуск 1968 року

1968 рік - Сквирська середня школа
№3 вперше випустила у світ своїх десятикласників. Серед них - Лященко Людмила
Василівна. Розлетілись хто – куди. А Лященко Людочка повернулась бо мала відточений філігранний почерк, і директор
школи Брюзгін О.І. запросив її на посаду
секретаря-друкарки 20 листопада 1968 року. Сором’язлива випускниця органічно
влилася в педагогічний колектив школи і
стала його невід’ємною часткою.

Л.В. Василівська за робочим
столом
Фото А.В.Лисюк

У 1973 році створила Людмила родину з Василівським Робертом Миколайовичем, з яким сиділа за однією партою дев’ять років. Педколектив розділив їх радість. І стала Василівською Людмилою Василівною, і далі мережила своїм почерком
книги наказів.
Коли Людмила Василівна відсутня
на роботі, то всі це відчувають, і ніхто не
може виконати обов’язки секретарядрукарки так, як це робить вона. Відповідально, добросовісно, якісно.

Адміністрація та колектив школи
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Відбувся щорічний
фестиваль учнівської творчості, презентація
класних
колективів 2-4 класів " Ми таланти
твої,
Україно!".
Цьгоріч він приурочений
200-річчю
Т.Г.Шевченка
під
девізом " Наші таланти тобі, Кобзарю".
Переможці фестивалю 3-А клас

Скажемо палінню -”НІ”

Скажимо курінню «НІ»

Так, може, я кажу жарти, але
повірте, це не брехня !

Ось і прозвучав останній дзвоник

Мільйони людей курять сигарети, задумайтесь над цим !
Ви бачили, як курці викидають
пачки з під сигарет і що там на
них написано, що курці довго
не живуть? Це правда,вони
хворіють на туберкульоз. А ви
знаєте, що таке туберкульоз?
Це смертельна хвороба і від часу до часу ці люди помирають.
Ні скажемо курінню!
Так скажемо життю!!!
Шевчук Ольга, 6-Б клас

Над випуском працювали: Ольга
Шевчук,Марія Руликівська, Ксенія Вендюк

Колеснікова Анастасія, 10-А клас

Відповідальна за випуск
А.В.Лисюк
10-Б клас, 2011 рік

