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 Успішна участь у олімпіадах та 

конкурсах 

Протягом I семестру 2018-2019 навчального року учні 

Сквирської ЗОШ   І-ІІІ ст. №3 

ім. П. Тисьменецького захи-

щали честь закладу, демон-

струючи свої знання та  інте-

лект під час ІІ етапу Всеукра-

їнських учнівських олімпіад із 

базових дисциплін та  конкур-

сів.  

 Педагогічний колектив 

має ким пишатися, адже учні 

вибороли 27 призових місць 

в олімпіадах, 11 - у Міжнародному кон-

курсі з української мови імені Петра 

Яцика, 3 - у Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шев-

ченка, 1—у МАН. 

Учні, які здобули I місце, стали  учас-

никами ІІІ (обласного) етапу Всеукра-

їнських олімпіад, який ще триває. Про-

те і тут уже є гарні результати: учени-

ця 11 класу Рибак Ілона виборола ІІІ 

місце  в олімпіаді з математики, а Тес-

ленко Валентин, учень 11 класу, - ІІІ 

місце у олімпіаді з географії. 

Гарні результати підтверджують заці-

кавленість дітей в навчальному пред-

меті та майстерність педагогічного ко-

лективу.  

Результати ІІ етапу  олімпіад розмі-

щено в розділі "Олімпіади" шкіль-

ного сайту. 

(На фото призери ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнсь-

ких олімпіад Рибак Ілона, Тесленко Валентин) 

ЗНО-2019 

 
Основна сесія зовні-
шнього незалежного 
оцінювання почнеть-
ся 21 травня тесту-
ванням з математи-
ки і завершиться 13 
червня тестуванням 
з хімії. Тестування з 
української мови і 
літератури відбу-
деться 23 травня, 
з іспанської, німець-
кої, французької мов 
— 27 травня, з анг-
лійської мови — 28 
травня, з фізики — 
30 травня, з історії 
України — 4 червня, 
з біології — 
6 червня, з географії 
— 11 червня.  



20 лютого - День Героїв Небесної Сотні 

Пам'яті Небесної сотні 

У  грудні 2013 - лютому 2014 року у самісі-

нькому центрі Києва пролилася кров людей, які 

відкрито виступили проти беззаконня тодішньої 

влади та несправедливості. Загинуло більше со-

тні чоловік,  цих людей ми тепер називаємо Не-

бесною Сотнею. 

Небесна сотня – це не просто більше сот-

ні людей, вбитих тодішнім  режимом під час Ре-

волюції Гідності. Це - герої, які віддали своє жит-

тя за всіх нас, за загальнолюдські цінності, за за-

хист прав людини. 

Люди, які протестували проти злочинних 

дій режиму, походили зі всіх регіонів України; во-

ни були дуже різними: і за релігійними вподобан-

нями, і за політичними переконаннями, і за соціа-

льним статусом. Але було у них і дещо спільне: 

всі вони мріяли жити у незалежній, вільній Украї-

ні, у країні, де кожен має право на вільне вислов-

лення власної думки, де всі поважають закон і 

права людини. Ці люди відчували себе європей-

цями та мріяли про європейське майбутнє своєї 

країни.   

Трагічні події на майдані Незалежності 

увійшли до новітньої історії України і стали сим-

волом всенародного опору беззаконним діям то-

дішньої владі. 

Пам’ятати – це обов’язок кожного свідо-

мого українця, пам’ятати тих Героїв, які прагнули 

зробити усе, щоб у нас було достойне майбутнє і 

віддали за цю мрію найдорожче – своє життя. Всі 

ми стали свідомі того, що за мрію потрібно боро-

тися до кінця, і цього навчив нас подвиг Небесної 

Сотні… 

Вічна слава героям! 

Юлія Ульянівська, 10-Б клас 
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Цінуйте рідну мову 

  

 21 лютого — Міжнародний день рідної мо-

ви. І кому ж, як не нам, носіям однієї з найбільш 

милозвучних мов світу, про це пам’ятати? Украї-

нській мові присвячують вірші, а україномовні 

пісні порівнюють зі співом птахів.   

 Історія української мови налічує багато 

спроб її знищення. Коли українські землі входили 

до складу таких держав як Річ Посполита та Ро-

сійська імперія, потім РССР, видавалися закони, 

які забороняли використання української мови в 

офіційному спілкуванні. Проте навіть у найважчі 

часи наша мова продовжувала жити у живому 

мовленні людей та фольклорних творах. І згодом 

посіла своє законне місце як державна мова 

України.  

 Мелодійна та неповторна українська мова 

ввібрала в себе гомін лісів, полів, рік і морів зем-

лі нашої. Слова нашої мови переткані вишневим 

цвітом, барвінком, калиною. 

 Давайте цінувати рідну мову, тому що во-

на буде супроводжуватиме тебе в усіх твоїх дум-

ках та пригодах, стане твоїм уявним другом, який 

знайде правильне слово в потрібний момент. 

Світлана Кулак, 10-Б клас 

21 лютого - Міжнародний день рідної мови 



 

Космічні фантазії 

З 01 по 06 лютого 2019 року в приміщенні Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості прохо-

дила районна виставка-конкурс учасників районного 

етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні 

фантазії».  

Рішенням журі було визначено переможців та призерів 

виставки-конкурсу. Серед них і учні нашої школи: 

у номінації «Образотворче мистецтво»:  

ІІ місце – Ходаківська Вікторія, учениця 9 класу;  

ІІІ місце – Білявська Арсена, учениця 3 класу;  

у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»:  

ІІ місце – Неласов Микита, учень 3 класу; 

ІІ місце – Запальська Діана, Костюченко Вікторія, 
Сідорська Софія, учениці 3 класу ; 

ІІ місце – колективна робота учнів 5 класу;  

 

Турнір з гандболу в Білорусії  

З 04 по 10 лютого 2019 року  гандболісти 2006 р.н. 
Сквирської ДЮСШ ім. ЗТУ Воропая П.М. взяли 
участь Міжнародному турнірі «Відкритої першості 
ГОЦОР м. Гомель Республіки Білорусь». У складі 
команди і учні нашої школи: Оскілко Вадим, Гурто-
вий Владислав—7-Б клас, Майорко Дмитро—6-Б 
клас, Войцехівський Олег—6-А клас. Команда вибо-
рола ІV місце. 

Бажаємо подальших вдалих виступів команді та їх 
наставнику Хомяку Андрію Володимировичу.  
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Інтернет очима підлітка 

 
В рамках Тижня безпечного Інтернету в школі проведе-
но опитування ’’Що для тебе Інтернет’’ 
Було опитано 36 учнів 4-10 класів. 
На запитання: 
 1. Як часто ви користуєтесь інтернетом? 
-100% відповіли кожного дня. 
2. Скільки часу в день ви проводите в Інтернеті? 
- 47% відповіло до 2 годин. 
-53% відповіло більше 2 годин. 
3. Чи користуєтесь недозволеними сайтами? 
-85% відповіли ні. 
15%відповіли так. 
4. Для вивчення яких предметів використовуєте інтер-
нет? 
-95% відповіли для гуманітарних предметів. 
-5% для точних предметів. 
5. Чи хотіли б ви поєднати свою професію з інформати-
кою? 
-48% відповіли так. 
-11% ні. 
-41% можливо. 
6. Що найчастіше шукаєш в інтернеті? 
-50% інформацію. 
-50%  музику. 
7. Що для тебе інтернет? 
-100% можливість для спілкування. 
Як бачите, більша частина підлітків проводять величез-

ну кількість часу в різноманітних чатах і форумах, 

соціальних мережах. Частина учнів користується Інтер-

нетом, щоб знайти необхідну інформацію (пізнавальна 

мета), тому відвідує сайти «Вікіпедія», інші освітні та 

пізнавальні сайти.  

Пам'ятайте: Інтернет як наш світ. Він може бути 
прекрасним і корисним засобом для навчання, від-
починку, спілкування з друзями. Але, як і реальний 
світ, мережа теж може бути небезпечною. Все зале-
жить тільки від нас! Користуйтеся Інтернетом з ро-

зумом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитуван-
ня провели 

і опрацю-
вали анке-

ти Юлія 
Ульянівська та Світлана Кулак, 10-Б клас 



Міжнародний день дарування книжок  

 

 14 лютого в багатьох країнах світу відзначають 
ще й Міжнародний день дарування книжок 
(International Book Giving Day).  
 Його започаткувала американка Еммі Бродмур 
у 2012 році. Ідею підказав її маленький син, який запи-
тав маму, чому немає особливого дня, коли люди да-
рують один одному книги. Це одне з наймолодших 
свят в календарі, його святкують з 2012 року. У цей 
день, зазвичай, прийнято дарувати книжки один одно-
му та членам родини, залишати книжки в людних міс-
цях, надавати знижки в книгарнях, організовувати во-
лонтерські кампанії зі збирання книжок, жертвувати 
твори друку бібліотекам.  

 
З кожним роком все більше книжок, як уже прочита-
них, так і зовсім нових, вирушає в дорогу в усі куточки 
світу. Міжнародний день дарування книг – це доброві-
льна ініціатива. Вона спрямована на підвищення інте-
ресу і доступу до книги. Основна мета Міжнародного 
дня дарування книг – надихнути людей по всьому світу 
подарувати 14 лютого книгу.  
Як можна відсвяткувати цей день:  
 Подарувати книгу бібліотеці, або другові, 

родичу, незнайомій людині; 

 Залучіть до цього свята друзів через соціальні 
мережі;  

 Приєднайтесь до буккросингу ("прочитав – пере-
дай іншому").  

Давайте приєднаємося до акції "Подаруй книгу біблі-

отеці". Книги стануть доступні нашим читачам! Тож 

звертаємось до Вас з проханням, якщо маєте вдома 

книги, які вже прочитали і не користуєтесь ними – під-

пишіть їх гарними побажаннями і подаруйте їх нашій 

бібліотеці! Ми впевнені, якщо цю добру справу зробить 

кожен, багатшим стане наш бібліотечний фонд, а пода-

ровані книги прочитають інші! Усі книги будуть вистав-

лені на виставці у нашій бібліотеці. 

Ольга Ткаченко, 9-Б клас 

Свято для душі: День святого Валентина 

Як цей день відзначають в різних країнах 

світу 

Американці на День святого Валентина вітають не тіль-
ки коханих, а й усіх друзів та близьких. А на початку 10 
століття тутешні чоловіки дарували своїм обраницям 
марципани, які на той час були досить дорогим задово-
ленням. Кондитери підхопили цей тренд і запропонува-
ли покупцям на вибір різноманітні ласощі з привітання-
ми до свята. Першими були червоно-білі карамельки. 
Далі з’явились коробки у формі серця. І так традиція 
поступово дійшла і до наших днів. 
 
У Британії прийнято дарувати жінкам червоні троянди 
(втім, мабуть, не тільки в Британії).  Та найвеселіше, 
що роблять британці в цей день – надсилають вален-
тинки своїм домашнім тваринкам, особливо якщо це 
кінь або собака (ну дуже вже їх люблять), а ще купують 
спеціальний корм у вигляді сердечок.  

У японців все як завжди "не так як у людей". Представ-
ники сильної половини людства отримують тут більше 
подарунків, ніж жінки. При цьому в них є спеціальний 
шоколад "хонмей" - дарувати його можна тільки особ-
ливому чоловіку, як то кажуть, "тому єдиному". А ще 

тут проводить-
ся щорічний 
конкурс на най-
голосніше зіз-
нання в кохан-
ні.  

Францію не 

дарма називають "країною кохання" - саме французи 

першими почали вітати один одного у віршованій фор-

мі. Тут прийнято дарувати на День Валентина дорого-

цінні прикраси або біжутерію, а ще шоколадні мусси, 

йогурти рожевого кольору, солодощі-сердечка, лоте-

рейні квитки (?!) і романтичні подорожі на двох. 

Мешканці Данії надсилають один одному засушені кві-

ти, при цьому ти отримуєш ту квітку, з якою асоціюєшся 

у коханого.  

За Інтернет-джерелами підготувала Світлана Кулак 

Любі друзі! 
Якщо ви пишете вірші, любите фотографувати 

чи маєте інший талант, який хотіли б  продемон-
струвати на сторінках нашої газети, звертайтеся 

до редакції    газети. 

 “ВЕЛИКА ПЕРЕРВА” 

Засновник – педагогічний та  уч-

нівський колективи Сквирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

 ім. П. Тисьменецького 
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