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Виходить з вересня 2010 року

З Новим Роком та Різдвом Христовим!
Зустріч Нового року – це дивовижна пора, завжди
хвилююча і завжди радісна. Тому дозвольте від щирого серця привітати вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим і побажати міцного здоров'я і натхнення, родинного щастя та добробуту, затишку і тепла, здійснення надій та бажань!
Нехай рік Новий буде для вас багатим на добро,
щедрим на успіхи і вдачі! Прийдешній рік хай буде
світлим, щасливим та мирним, а Різдво Христове
наповнить

серце любов'ю, надією і вірою! Щастя

вам, миру і злагоди в сім'ї. Тепла і світла у вашій
оселі! Нехай відбудуться незвичайні, неодмінно радісні події. Більше вдалих і щасливих
днів.
Редколегія газети “Велика перерва”
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ЦІКАВО
Новий 2019-й вважається
роком
Жовтої Свині. В
першу чергу ця
тварина-символ
достатку у всьому.
Колір 2019 року
варіюється від коричневого до жовто-зеленого. Саме
такі відтінки повинні переважати в
інтер’єрі і вашому
зовнішньому
вигляді в новорічну
ніч. Відзначте прихід нового року, в
компанії тих людей, з ким ви маєте намір залишитися в міцних і дружніх відносинах і в
майбутньому,
а
символ 2019 року
тільки
посприяє
цьому.
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ЗУСТРІЧ З БІЙЦЕМ АТО
З нагоди Дня Збройних сил України 6 грудня
відбулася зустріч старшокласників з бійцем окремого батальйону «Сармат» територіальної оборони
Херсонської області у складі Маріупольської 56
бригади,
випускником школи
Мельничуком В’ячеславом Петровичем.
В’ячеслав Петрович порівнював те, яке становище було у армії в 2014-2015 роках і зараз, розповів нам про нелегкі бойові будні, умови життя. Було важко. Він бачив, як його підлеглі іноді відмовлялися стріляти і падали на землю від страху за
своє життя. Деякі не могли витримати морального і
фізичного натиску і писали рапорти на звільнення,
їхали додому. Проте є ті, які пішли на війну добровольцями, які довгі місяці оберігають наш мир і спокій, захищають нас від зовнішньої агресії.

Туристичні змагання
"Характерник
"Характерник--2018"

Розповідав, що коли солдати вперше прибули відстоювати кордони, місцеві жителі ставилися
до них з недовірою і казали на них “сепари”. Нібито
вирішили, що солдати можуть завдати їм шкоди,
проте з часом люди зрозуміли, що їх не потрібно
боятися, навпаки підтримувати. Тому діти пишуть
листи і малюють малюнки від всього серця для того, щоб підтримати воїнів і зміцнити їх дух.
Підчас розповіді бійця АТО, мабуть, не було
жодного учня, який не пройнявся його історією.
Адже ми зараз живемо спокійним життям, лише завдяки тому, що знайшлися сильні духом люди, які
захищають нас. Складно уявити, як важко було їм.
Я пишаюся тими, хто не злякався дивитись смерті у
очі, тими хто щодня ризикує своїм життям. Ми маємо цінувати вчинки цих патріотичних людей.
Я вірю, що настане день, коли над українськими захопленими територіями замайорить синьожовтий прапор. Я впевнена, що Україна переможе,
адже на нашій землі живуть люди, які завжди готові
стати на захист неньки-України. Зустріч змінила мене. Прокидаючись вранці, я думаю про те, що хтось
зараз в окопах сумлінно виконують свій обов`язок і
розумію те, як важливо, щоб ми підтримували їх морально. Я впевнена, воїни АТО – справжні герої,
які у нерівному двобої із терористами, російськими
найманцями протиставили їм свій патріотизм, відповідальність. І саме за це їм наша щира вдячність.
Гільченко Марія, 9-А клас

30 листопада 2018 року команда учнів Сквирської
школи №3 взяла участь у спортивно-туристичних
змаганнях «Характерник-2018», які проходили у рамках святкування 50-річчя Чубинецького НВК.
Перший етап змагань розпочався із в’язання вузлів
на швидкість. Наступний етап - визначення азимута
за допомогою компаса. Завершилися змагання проходженням смуги перешкод на швидкість. За підсумками змагань команда нашої школи (керівник Заєць О.М.) у складі Котик Олександри, Костильової
Катерини, Обребської Дарини, Кваши Михайла,
Дзери Яни посіла ІІІ місце. В особистому заліку ІІІ
місце посіла і Котик Олександра за проходження
смуги перешкод.
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08 грудня 2018 року у місті Києві в актовій залі державного музею книги та друкарства України на території Києво-Печерського
історико-культурного заповідника відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті діти України» в напрямку класичної
музики, пісні, танцю і декоративно-прикладного мистецтва. Організатори заходу – Всеукраїнська громадська організація
«Талановиті діти України».
Вихованка вокальної студії «Мажор» Сквирського районного
центру дитячої та юнацької творчості (керівник Гибилинда І.В.),
учениця 5-Б класу нашої школи Фальчук Дарія з піснею “Розкажи
про Україну” посіла ІІ місце у молодшій віковій категорії.
Бажаємо Даші подальших успіхів!
***
11 грудня 2018 року в рамках тижня права у Сквирському районному центрі дитячої та юнацької творчості серед учнів 9 класів пройшов традиційний турнір юних
знавців права – брейн ринг «Підліток і право».
У заході взяли участь 9 команд шкіл міста та району. Діти змагалися у 7 раундах та змогли продемонструвати не тільки знання з основ правознавства, а й показати власну ерудованість, вміння працювати командою, вчилися швидко знаходити правильні рішення у
нестандартних ситуаціях.
За підсумками гри команда нашої школи виборола ІІІ
місце. Вітаємо учнів 9-х класів та вчителя правознавства Бойко А.М. з гарним результатом.
***
Вітаємо з І місцем у районному етапі
Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна
композиція».
І місце – Марченко Сергій,
учень 7-А класу Сквирської
ЗОШ І-ІІІ ст. №3;
І місце – учні 4-А класу
Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

Пропонуємо
Вашій
увазі поетичні
рядки
Тетяни Василівни Ніколюк, учительки нашої школи,
члена літературного об’єднання «Сузір’я»,
яке діє при Сквирській центральній районній бібліотеці.
Новий рік іде
Дід Мороз й Снігурка
На свято прийдуть
Всім хорошим дітям
Подарунки принесуть.
І засяє діамантом
Ялинка-красуня
Заведе свій хоровод

Вся шкільна родина.
Рік прийдешній
Нехай буде
Щасливим й веселим,
Подарує усім людям
Добра у оселі.
І здоров’я і наснаги,
Усього без ліку,
Щоб у злагоді зростали
І діти й онуки.
Миру й ласки просимо
У Новому році
Щоб добро перемагало
на кожному кроці.
І Різдво зустріли
дружньою сім’єю
Та зігріли нашу зиму
Любов’ю своєю!
Зимонька-зима
Зимонька-зима
Вже до нас прийшла
Снігом замела

Всі ліси й поля.
Ми всі – дітвора
Разом на «ура»
Та й зліпили з снігу
Білого сніговика.
З моркви носа ми зробили ,
Голову відром накрили,
І мітлу дали
Так зліпили як могли.
Весело і дружно
Пісню заспіваємо,
Зимоньку ми зиму
Радо зустрічаємо.
У танку сніжинки
Мрійливо кружлялись
Діти їх ловили
Голосно сміялись.
Будь ти лагідною, зимо,
Нас не замітай.
Ми всі будемо величати
Наш прекрасний край!

***
Доброго дня, Святий Миколає! Цей день я чекала
цілий рік і він настав! Мене звати Оксана, мені 11
років. Я проживаю в Україні у місті Сквира. Вчуся в
школі №3, яка мені дуже подобається, на відмінно!
Цілий рік я поводилася чемно та нікого не ображала, слухалась батьків і не сварилась з друзями! На
День Святого Миколая за свої старання я хотіла
б отримати багато цукерок, бо я люблю солоденьке! Але це не саме головне в житті, насампе***
ред, я хочу, щоб в Україні був мир!
Дорогий Миколай, ми довго чекали поки ти приГлабець Оксана, 5-А клас
йдеш і цей день скоро настане. Ми хочемо щоб в
***
країні був мир,повага до інвалідів, бідних, сиріт.
Щоб було тепло, злагода в кожній домівці. А ще - Доброго дня тобі, Святий Миколай. Я - Настя і я
рада що ти читаєш мій лист. Цього року я нормащоб всі люди були дуже щасливі.
льно поводилася. І заробляла такі ж оцінки. І я хоА ще від себе хочем веселий Новий Рік.
чу на Різдво щоб було всюди добро. І нарешті заПаш Дмитро, Стригун Юлія кінчилася війна. Всього доброго і до зустрічі!
Іващенко Настя :)
Любі друзі!
19 грудня з радістю й нетерпінням чекають як діти,
так і дорослі, які все ще вірять у дива і дію добрих
сил. Це прекрасне свято в перший місяць зими пробуджує в кожного тільки гарні почуття: повагу, любов, доброту, щирість. Тож із нетерпінням чекають
Святого Миколая і наші п'ятикласники, які пишуть
листи і вірять в диво.

Якщо ви пишете вірші, любите фотографувати чи
маєте іний талант, який хотіли б продемонструвати на сторінках нашої газети, звертайтеся до
“ВЕЛИКА ПЕРЕРВА”
Засновник – педагогічний та учнівський колективи Сквирської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
ім. П. Тисьменецького
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