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14 жовтня –  

свято Покрови Пресвятої  

Богородиці або Святої  

Покрови, для православних 

українців є одним з  

найбільших  

релігійних свят осені.  

Виходить з вересня 2010 року Випуск №23 
Жовтень, 2015 

 Задля збереження, відновлення і популяризації у 

суспільстві історичних здобутків Українського народу у 

боротьбі за свободу та незалежність, з метою виховання у 

громадян патріотизму, формування у молоді національ-

ної ідентичності, ушанування захисників української дер-

жавності Президент України П.О.Порошенко підписав 

Указ №806/2014, яким в Україні встановлено свято – 

День захисника України, що відзначатиметься щорічно 

14 жовтня. (Цим же актом було скасовано Указ Президен-

та України від 23 лютого 1999 року №202, яким встанов-

л е н о  Д е н ь  з а х и с н и к а  У к р а ї н и . 

14 жовтня є особливим днем для українців, оскільки істо-

рично пов’язаний із захистом рідної землі. Цього дня від-

значається свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка зда-

вна вважається покровителькою українських воїнів, День 

Українського козацтва (офіційно встановлений Указом 

Президента України 07.08.1999 №966) та річниця ство-

рення Української повстанської армії).  

Козацтво — звитяжна історія і велика гордість нашого  

народу, душа України, її надія і оберіг.   
 День українського козацтва — це данина всім  

козакам, які зробили величезний внесок у форм

у- вання української народності та досягнення  

Україною своєї незалежності.  



Відомий волонтер – наша 

учениця 

На даний час 

Україна пере-

живає нелегкий 

період. Особ-

ливо це стосу-

ється подій, які 

відбуваються в 

зоні Антитеро-

ристичної опе-

рації в Донець-

кій та Луганській областях. Немає жодної байдужої 

людини в державі. Усе, що відбувається там, ми 

дізнаємося із засобів масової інформації. Але все 

ж таки сприймати події в АТО достовірніше з пер-

ших вуст волонтерів та бійців. 

Нещодавно нам, учням Сквирської ЗОШ І-ІІІ 

ст.№3 ім П.Тисьменецького, випала нагода зустрі-

тися з колишньою ученицею нашої школи, волон-

тером і миротворцем, засновницею і керівником 

Всеукраїнського Центру пошуку полонених при 

Тернопільській ОДА Аллою Борисенко (Ступак) , 

позивний «Чонгар». 

Із перших слів розповіді душу огорнув біль, 

трепет, хвилювання. Адже Алла Чончар допомагає 

вивозити «вантаж 200».За межею, де йде війна, 

вона також шукає зниклих безвісти, веде перегово-

ри про звільнення полонених. 

Кожен учень цієї зустрічі пройнявся розпо-

віддю. В очах слухачів був біль та розуміння. Для 

мене особисто найважче було сприймати інфор-

мацію про 25 Дніпропетровську повітряно-

десантну бригаду. Адже саме в ній минулий рік 

служив мій рідний брат Бондар Михайло. 

Багато інформації ми почули від Алли Чон-

чар, але найбільше вразила історія звільнення во-

лонтерами наших співвітчизників із рук терористів. 

Емоції переповнюють душу, і я знаю, що все почу-

те не скоро зітреться із пам’яті, можливо, зали-

шиться на все життя. 

Після довгих роздумів я зрозуміла, що саме 

на таких самовідданих, таких патріотах, як Алла 

Чончар, тримається наша ненька-Україна. Бо ця 

смілива жінка виконує роботу, яка багатьом чоло-

вікам не під силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондар, 11-А клас   
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1 клас 
Перші дні навчання маленьких першокласників швидко про-

майнули. Діти змінилися, навіть трохи подорослішали. За 

цей короткий час вони познайомилися зі школою, учителя-

ми, в декого з’явилися нові друзі. Вони стали справжніми 

школярами. Ми завітали у гості до наших першокласників і 

задали їм декілька питань: 

 - Чи подобається вам у школі? 
 - Так. Багато друзів, 
гарний клас, - відповідають першокласники. 
 - Які уроки подобаються? 
 - Математика, природознавство. 
 - Ким хочете стати? 
 - Лікарем, поліцейським, будівельником, перукарем, - відпо-
віли опитувані. 

Цікаво, а чи зміняться їх мрії 
через років 10? 
 
В гостях у першокласників 
побували Юлія Корнелюк,  

                                                             Марія Гільченко, 6-А клас. 
  

3 Виходить з вересня 2010 року 

Напиши листа солдату! 

 Триває акція “Напиши листа солдату”. Щоб підняти бойовий дух 

військовим діти від щирого серця малюють і пишуть зворушливі поба-

жання перемоги та скорішого повернення до своїх рідних.  

Діти переконані, що їх листівки мають допомогти солдатам, які знахо-

дяться в зоні АТО. 

 - Я хочу, щоб знову настав мир. Щоб усміхалися діти, раділи жит-

тю їхні батьки. Але для цього потрібно прогнати із нашої землі не-

проханого ворога. Тож зроби це, мужній воїне, вірний захиснику 

нашої Вітчизни,- пише Анна Роман-

чук, учениця 5-Б класу. 

 - Я дуже вдячна, що ти захища-

єш неньку-Україну. Бажаю скорішого 

повернення додому. – ділиться свої-

ми побажаннями Діана  Федоренко, 5-А клас. 

 - Дорогий, солдате! Хай береже Вас Господь. Повертайтеся 

живим! Я не хочу війни! – пише Надія Гаврилюк, 8-Б клас. 

 Юні патріоти вірять, що їх сонячні малюнки і теплі поба-

жання стануть оберегом для всіх військових, котрі захищають нашу Батьківщину.   

Ольга Шевчук,  8-Б клас 



 

ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ У ШКОЛІ: 
 старшокласники у ролі вчителів 

 У Дні учнівського самоврядування взяли участь учні 9-11-х класів. Старшокласники  мали мож-

ливість попробувати себе в ролі педагога, зрозуміти і відчути, як це – бути вчителем. 

 “З самого ранку думка про зустріч з дітлахами підіймала настрій. Я зовсім не очікувала, що учні 

4-го класу так серйозно віднесуться до уроків. Також дуже приємним було і те, що вони з повагою ста-

вились до нас,”вчителів”. Надіюсь, їм також все дуже сподобалось. “ - Ангеліна  Очеретяна 11-Б клас. 

 “Уроки проводились у жвавому темпі. Діти вели себе слухняно, не бешкетували. Загалом  це 

дало нам можливість відчути себе вчителем і стати трішки відповідальнішими. ” - Дмитро Круківський, 

Костянтин Очеретяний 11-Б клас. 

 “Провівши один день у ролі вчителів, ми зрозуміли наскільки важка ця праця. До кожного класу 

потрібно знайти свій підхід.  Найскладніше було вести уроки у середніх класах. З найкращої сторони 

показав себе 8-А клас.  

 Всім, хто хоче стати вчителем бажаємо наснаги, терпіння та витримки.”  - Тетяна Лебедик, Те-

тяна Білецька 11-Б клас. 

 “ 
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