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Виходить з вересня 2010 року

З Днем учителя
Свята приходять і відходять, змінюються дати і події, їх забувають

і

відроджують. Але День Вчителя святкувався завжди.
У перший тиждень жовтня країна

урочисто відзначає День

працівників освіти, день, коли навчальні заклади майорять осінніми
квітами і розквітають посмішками вихованців та педагогів.

Шановні педагоги!
Щиро вітаємо Вас з професійним святом!
Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий
талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей. Ваші
серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю.
Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з дітьми. Вам вірять, Вас
люблять і шанують. Ви здійснюєте зв ’ язок часів, продовжуючись у сво
їх учнях…
З повагою учнівський колектив школи

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 редакція
газети
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Ще здається відлунює мелодія першого дзвоника, а

ла «Ми – за мир!», «Миру - так», "Ні - війні!".

вже пройшло майже місяць навчання. Для нас, учителів
та учнів Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 ім.П.Тисьменецького вони пройшли дуже швидко, бо шкільне життя в нас
насичене цікавими подіями. Вересень у школі оголошено місячником «Здорова дитина—багата країна».
Другий тиждень навчання розпочався з проведення
Олімпійського тижня, присвяченого Дню фізкультури та
спорту. Спрямований він на популяризацію олімпійського руху та здорового способу життя, залучення дітей до
занять фізичною культу
рою

- виставки-продажу «Щедра Україна» учні нашої школи.
т а Продавали все: дитячі вироби, домашню випічку, консе-

спортом.

рвацію. Підтримували дух патріотизму юні артисти із піс

Змістовно,
масово

та

я с к р а в о
пр о й ш о в
Олімпійський
день. Учні

5-11 класів

З великим ентузіазмом долучились до благодійної

нями та віршами про єдину, мирну, рідну Україну. Байду
жим не залишився ніхто. Сквирською ЗОШ І-ІІІ ст. №3
було зібрано – 1366 грн.
Дані кошти будуть витрачені на потреби воїнів, які перебувають в зоні АТО.

стали учасниками змагань з

футболу, волейболу, стрибків у довжину, бігу, стрибків
на скакалці, сили м'язів живота, підтягування.
А 17 вересня відбулися вибори Президента школи.
Напередодні учні школи мали змогу ознайомитися з передвиборними

програ-

мами трьох кандидатів
у Президенти

школи:

Очеретяного Костянтина, Круківського

Дмит

ра та Ковальчук Аліни.
Президентом школи обрано

учня 10-Б

класу

у Круківського Дмитра.

Учні школи стали активними учасниками акцій
та конкурсів “ Лист пораненому ” ,

“ Мій друг—безпеч

ний рух ” , “ Стежиною добра ” , “ Клас затишку та
порядку ” .
У нас є впевненість, що в такому цікавому й до
брозичливому навчально-виховному середовищі вирос-

У рамках відзначен-

туть сильні творчі особистості, повноцінні громадяни,

ня Міжнародного дня миру у школі було
но

проведе- які зуміють зреалізувати себе в сучасному світі.
флешмоб за участі учнів 5-11 класів «Ми - за

мир!», під час якого діти вишикувались з синіми і жовтого повітряними кульками та плакатами, скандували гас

Валерія Сергійчук

Виходить з
вересня 2010 року
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5 класи
Чому п’яті класи? Тому що вперше у них з’явилося багато
нових вчителів, нових предметів, нових друзів і, будемо
сподіватися, нових гарних вражень
В нашій школі панує взаєморозуміння і щоб воно тривало вічно, треба прислуховуватися до думки один одного, і особливо до наших молодших школярів. Саме тому ми вирішили поцікавитись їх думками та почуттями.
23 вересня ми провели опитування серед учнів 5-х класів і пропонуємо вам
познайомитися з результатами.
1.
Чи подобається вам ходити до школи?
Так відповіли 91% опитаних, Ні – 9%

2.Чи подобається вам навчатися у 5-му класі. Чому?
Так відповіли 100%. Стали цікавіші уроки. Багато нових учителів. Дуже цікаво у 5-му класі. Багато друзів.
4. Який предмет вам подобається більше у 5-му класі?
Відповідь: фізкультура, основи здоров’я, трудове навчання,
малювання, інформатика, математика , у 5- класі багато нових
уроків.
Більше уроків. Нові предмети, нові учителі.
5. Шо нового вам сподобалося у 5-му класі?
Дуже багато нових предметів і чудові вчителі.
З п'ятикласниками спілкувались
Ольга Шевчук, Тетяна Семко.

Цікава зустріч відбулася в 11-Б класі
(Класний керівник Л.В. Чернієнко) з курсантом
5 курсу військового інституту телекомунікацій
та інформатизації Хоменком Ігорем, випускником нашої школи 2010 року.
Ігор у цьому році був учасником параду
до Дня незалежності України. Тому і одинадцятикласників
цікавили і враження від події. Ігор підготував для школярів презентацію про свій вуз, поділився
досвідом здачі ЗНО та вступу до вишу. Звернув увагу на те, що для того, щоб досягти чогось у
житті потрібно наполегливо працювати і йти до своєї мети.
Хочеться побажати Ігорю
здійснення усіх мрій і задумів, адже
він обрав професію, яка дуже важлива
в даней час для України. Адже мир
треба не тільки берегти, а і вміти
з
а
х
и
щ
а
т
и
.

Так, я книгар
Не лікар, не аптекар.
Не інженер, не вчитель,
не банкір…
Я більше: я книгар!
БІБЛІОТЕКАР!
Потрібен я всьому наперекір.
Петро Гоул

Давним давно людина почала збирати книги. Багаті правителі вважали за свій обов’язок та честь мати при своїх палацах бібліотеки. Ще і слова такого не було „Бібліотека‖, а зібрання книг уже існувало. Послухайте, як вони називалися
„Пристанище мудрості‖, „Аптека для душі‖, „Дім порад і наставлень‖.
Так! Є багато див на землі, створених природою і зроблених людиною. Та чи не найбільше диво з див – книга. У ній
весь неосяжний світ. Як незгасимий смолоскип освітлює шлях
людині книга. І завжди цей смолоскип був у надійному місці –
бібліотеці. Тому зовсім не випадково 30 вересня проголошено
Всеукраїнським днем бібліотек. Символічно, що цей день припадає на християнське свято Віри, Надії,
Любові та їхньої матері Софії.
От і ми напередодні Дня бібліотеки зазирнули у нашу шкільну бібліотеку, де ось уже, лише в
нашій школі, 15 років хазяйнує наш невтомний бібліотекар Тетяна Михайлівна Слободенюк. Дійсно
хазяйнує, адже за її період роботи наша бібліотека значно оновилась. Тетяна Михайлівна постійно
дбає і про затишок, і про чистоту, і про привабливість книжкових виставок, і про наповнюваність бібліотеки новими книгами і періодикою. Від неї ми дізнались, що заснована наша бібліотека у 1964 році, а
фонд художньої літератури становить 11676 книг.
Тетяна Михайлівна одна з тих, хто присвятив бібліотечній справі усе своє життя, хто багато років тому переступив поріг бібліотеки і залишився в ній назавжди, для кого бібліотечна справа стала
покликанням, хто своєю справою підвищує престиж цієї професії
Щиро вітаємо Вас, Тетяно Михайлівно з професійним святом. Бажаємо творчості і натхнення,
щастя, добробуту та любові вам і вашій родині. Віри Вам у власні сили, Надії на те, що наша праця
буде достойно визнана, Любові наших користувачів і Мудрості у здійсненні
великих планів.
А ще головне, що ми повинні пам'ятати—те, що бібліотека , яка не
поповнює своїх фондів, перетворюється на архів. Тож, приймемо участь у
акції ―Подаруй книгу бібліотеці‖ і поповнимо свою шкільну бібліотеку новими книжками.
Читаймо, бо ми того варті!
Тетяна Семко, 7-Б клас
“ВЕЛИКА ПЕРЕРВА”
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