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Виходить з вересня 2010 року Випуск №27, жовтень 2016 
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Є в українського народу гарна традиція – відзначати ювілеї. Вони бува-

ють різними: маленькими і великими, радісними й сумними, скромними 

й величними. Але завжди це є- підсумок, підсумок пройденого шляху. 

 Цьогоріч свій 50-літній ювілей відзначає і наша школа. За відлік 

взято 28 вересня 1966 року —дату, з якої школа стала середньою. А ще 

це рік відкриття нової школи: двоповерхової будівлі з великими вікнами, 

просторими класами, світлими коридорами, спортзалом, їдальнею.  

Наша школа – це школа прекрасного минулого і цікавого майбутнього, 
де працюють висококваліфіковані, творчі вчителі і навчаються чудо-

ві,  талановиті учні. 
     Сьогодні ми всі ювіляри.  І першокласники, 

і вже   сивочолі  колишні   учні.    Бо   це   не звичайний юві-

лей,  а  ювілей  домівки  поколінь. Одні навчили, інші навчились. А дехто спочатку навчився 

сам, а згодом навчав наступні покоління …І так за днями дні, за роками роки, за десятиріччя-

ми десятиріччя. 

  Отож, рідна школо, нехай тече голубим безмежжям щастя твоїх вихованців, хай вро-

жайною буде твоя педагогічна нива, хай високо в небі, обнявшись із сонцем, пливе весел-

кою доля твоєї великої, дружної сім’ї. 

Редколегія газети ―Велика перерва‖ 

З ЮВІЛЕЄМ, РІДНА ШКОЛО! 

Сквирська ЗОШ №3 має довить поважний вік. 

Їй виповнилось 50. Ви уявіть скільки учнів  вона 

випустила за цей час. Тисячі  дітей у її затишних 

стінах здобували  знання і, мабуть, кожен  хто 

навчався у нашій школі може сказати: “Так, це 

моя рідна школа, яка дала мені сили іти далі”. 

Все ж таки не кожен шлях рівний і треба дола-

ти різні перешкоди на своєму шляху. Цього і 

навчає нас школа №3. 

Марія Гільченко, 7-А клас 

Піввіку  школа рідна має! 

Традицій безліч, море 

свят. 

Тож кожен з нас її вітає, 

Бо їй сьогодні—50. 

Ольга Ткаченко, 7-Б клас 
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 Кожна людина, кожна родина, кожна споруда має свою неповторну історію. Цікаву і особливу історію 

має і Сквирська ЗОШ І-ІІІ ст.№3. 

Точної дати заснування школи не відомо. Документальні дані відсутні, є лише спогади, здогадки.  

 За першою версією школа заснована після проведення шкільної реформи 1864 р. Постановою міської 

управи в районі Пісок було відкрито церковно-приходську школу, яка мала 3 групи - близько 50 учнів.  

За іншою версією школа розпочала свою історію після 1896р. У цьому році в районі Пісок було побудовано 

казарми Київського кавалерійського полку, одну з яких з часом використали для церковно-приходської школи. 

У ній працював священик Ульянов, дяк Кудрицький, учителі Крижанівська Анастасія Іванівна, Кононенко Марія 

Ігнатіївна, Гуменюк Степан Артемович, Корчевський Андрій Тітович.  

 Згідно ленінського декрету "Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви‖ від 23 січня 

1918 р., а також положення "Про єдину трудову школу‖ від 16 жовтня 1918 р., церковно-приходську школу бу-

ло ліквідовано.  

 У 1922 р. в колишній казармі кавалерійського полку відкрито Піщанську початкову школу, яка у 1928 р. 

переросла у семирічку. Перший випуск Піщанської семирічки був у 1932 р. У цей період Піски офіційно вважа-

лось селом.  

 У жахливі роки голодомору 1932 – 1933 рр., влаштованого радянською владою, школа працювала, 

діти колгоспників могли підкріпитися хоч якоюсь їжею, яку видавали в шкільній їдальні. Декого це спасло, але 

більшість дітей голодували, пухли і помирали з голоду.  

Під час Великої Вітчизняної війни школа не працювала.  

Війна принесла великі матеріальні збитки школі.  

 Після війни у Пісках діє дві школи: початкова і семирічна. Навчання відновилося в січні 1944 р., зразу 

ж після визволення Сквири від фашистський загарбників. У 1950 р. Піски стали мікрорайоном м. Сквири, шко-

лу перейменовано із Піщанської в Сквирську семирічну. Згодом школа стала восьмирічною, а в 1966 р. - се-

редньою. 1966–1967 навчальний рік учні, батьки, педагогічний колектив Сквирської школи № 3 зустріли як 

велике свято. Це було відкриття нової школи: двоповерхової будівлі з великими вікнами, просторими класами, 

світлими коридорами, спортзалом, їдальнею. Завдяки ініціативі, наполегливості дирек-

тора школи Брюзгіна О. І. в тих складних умовах школа була збудована за 10 місяців. У 

будівництві брали участь не лише будівельники, а й вчителі, учні, батьки. Майже одно-

часно почалося будівництво будинку для вчителів. Збудована і функціонувала теплиця. 

Її обслуговували учні під керівництвом учителя біології Рибак А. Т. Наприкінці 60-х, на 

початку 70-х років зусиллями адміністрації та вчителів були обладнані всі предметні 

кабінети, багато з них стали зразковими.  

22 квітня 2013 року рішенням Сквирської райради Сквирській ЗОШ І-

ІІІ ст. №3 присвоєно ім'я повного кавалера ордена Сла-

ви Тисьменецького Петра Харитоновича.  



 У вівторок 27 вересня редколегія учнівської 

газети "Велика перерва" завітала до наймо-

лодших школяриків –першокласників. 

 
Найперше вони похвалилися своїм гарним класом: 
партами, дошкою, новими зошитами. 
Поспілкувавшись із першокласниками,  ми дізнались, 
що вони встигли подружитись між  собою. Кожен може 
назвати своїх друзів. А ще приємно, що їм із навчаль-
них предметів найбільше подобається математика. 
  
У гостях у першокласників побувала Гільченко Марія 
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Виходить з вересня 2010 року 

З ДНЕМ ВЧИТЕЛЯ! 

 Щоосени, коли земля вбирається у свої найкращі кольори, небо стає напрочуд синім, а повітря - 

прозорим, коли срібні тумани обіймають ще зелену траву, ми святкуємо День вчителя, свято тих, без кого 

не було б, мабуть, жодної іншої професії. 

 Безліч слів сказано педагогам, складено сотні віршів, проспівано силу-силенну пісень, але щоразу 

хочеться підібрати нові слова, які б у повній мірі змогли передати нашу вдячність. 

 Успіх кожного з нас, безумовно, заслуга вчителів з їх щоденними зусиллями, працею, терпінням і 

відповідальністю. Гарячий вогонь вашої щирості, сумлінності, наполегливості не одному поколінню учнів 

допоміг у доланні життєвого шляху. 

 З доземним укліном хочеться побажати педагогічному колективу рідної школи оптимізму, наснаги, 

терпіння і, що наразі є чи не найактуальнішим, миру нашій Вітчизні! 

 

Редакція газети ―Велика перерва‖ 

Йдемо знайомитись із першокласниками 

http://kluedu.if.ua/index.php/en/shkilni-novyny/vykhovna-robota/hurtky/1295-ydemo-znaiomytys-iz-doshkilniatamy


Сквирська красуня - 2016 - наша учениця 

24 вересня в рамках Дня міста відбувся конкурс “Сквирська красуня -2016”. Перемогу 

здобула наша учениця Ірина Можарівська. Ми задали їй кілька запитань:  

  - Іро, після перемоги на конкурсі Міс Сквира -2016 які у тебе були емоції? 

Ти вірила в свою перемогу? 

 - Звичайно перемога на конкурсі краси принесла мені задоволення. Кон-

куренція була на високому рівні, тому слова «Отже, Сквирською красунею

- 2016 стала Можарівська Ірина» ввели мене в здивування та гордість. 

Для мене це було справжнім шоком, надзвичайно неочікувано, хоч рідні і 

близькі підтримували мене.  

- Хто для тебе є ідеалом? І чому? 

- Ідеалу немає. Я стараюсь вдосконалюватись, щоб стати кращою. Треба 

щодня знаходити в собі щось нове та розвивати. 
- Ти любиш шопінг?  
- Звісно, як кожна дівчина, я люблю купувати речі. Але вважаю, що це не 
найголовніше в житті і є багато важливих справ, аніж трата грошей на га-
рдероб. 
- Які в тебе плани на майбутнє? 
- Найперше я хочу добре закінчити школу, мені залишилось всього два ро-
ки, цей час пролетить дуже швидко. Далі інститут  та, можливо, приймати 
участь в інших конкурсах краси. Якщо заглядати далеко на майбутнє хочу 
щасливу сім'ю, доньку, яка наслідуватиме мої досягнення. 
- Іро, яка твоя мрія? 
- Моя найзаповітніша мрія -  щоб наша Україна відродилась, щоб на світі 
панував мир, щоб люди між собою не сварились і, найголовніше, щоб у 
кожної людини не було ні каплі заздрощів, тоді і жити стане легше.  
 

Інтерв'ю брали Юлія Ульянівська та Дарина Атаманчук 

 

Учасницями конкурсу краси були ще дві учениці нашої школи. Одинад-

цятикласниця Світлана Гончарук стала ІІ Віце-міс, а учениця 9 класу Іва-

щенко Олеся отримала титул "Міс чарівність". 

 

Над випуском працювали: Тетяна Семко,    Ольга Шевчук. 

 “ВЕЛИКА ПЕРЕРВА” 

  

Засновник – педагогічний та  уч-

нівський колективи Сквирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

ім.П.Тисьменецького 

Адреса редакції: 

м. Сквира 

Київської обл.  

Тел. 5-17-49 

  

За достовірність фак-

тів відповідальність 

несе автор. Матеріали 

не рецензуються 

Редакційна колегія: Марія Гільченко, Ольга Ткачен-

ко, Ольга Шевчук,  Юлія  Ульянівська. 

Відповідальна за випуск  А.В.Лисюк 

Комп’ютерний набір, верстка та дизайн –члени гурт-

ка “Юний репортер” 
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