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Слово редколегії... 
Редколегія шкільної газети вітає вас у 2019-2020 н.р. 

Непомітно спливає час. Зовсім недавно було свято Першого дзво-

ника, а вже добігає кінця перша чверть навчального року.  

Цьогоріч у школі навчається 424 учні. Першокласників у нас—45. 

Протягом чверті відбувся ряд заходів, які висвітленні на сайті шко-
ли. У цьому випуску газети ви ще познайомитесь із деякими шкіль-

ними подіями та отримаєте корисну інформацію для себе. 

 

Гарного і успішного всім навчання та гарних канікул! 

 
 

Почесні відзнаки отрима-

ли  учителі школи 

 Щорічно в першу неділю жовтня 

освітяни відзначають своє професійне 

свято – День учителя.    

  З нагоди свята педаго-

ги отримали грамоти та подяки за професійні досягнення та сумлінну пра-

цю. Грамотою Міністерства освіти і науки України  нагороджено учителя 

української мови і літератури Петриченко О.А., Подякою Голови Сквирсь-

кої райдержадміністрації та Голови Сквирської районної ради депутатів  

нагороджені учителі початкових класів Коновальчук А.П. і Хижняк Т.О., 

Подякою Департаменту освіти і науки Київської ОДА за підготовку перемо-

жців ІІІ етапу олімпіад нагороджені учитель математики Лисюк А.В., учи-

тель географії  Химчук Т.О., учитель історії Бойко А.М.  

 Щиро вітаємо наших учителів та бажаємо подальших творчих успі-

хів. 



 

 

З вересня місяця у школі стартувала довготрива-

ла акція зі збору вторинної сировини: макулатури, 

кришечок, батарейок. 

Уже  є перші результати: по-перше ми вкотре до-

лучились до збереження навколишнього середо-

вища, по-друге—ми заробили перші 110 грн. 

 

Долучайтесь до акції! Збережемо довкілля 

разом! 
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Підведено підсумки 

районного ета-

пу  Всеукраїнської ви-

ставки-конкурсу 

«Український сувенір»  

Вітаємо з ІІ місцем у  

районному етапі  

Криволап Софію, уче-

ницю 5-А класу. 

___________________   

 

Вітаємо команду учнів 6-Б класу з ІІІ місцем у пізна-

вально-розважально-альтернативному квесті 

«Шляхами славетних козаків» для учнів 6 класів закла-

дів загальної середньої освіти міста. 

______________________________ 

 

 

7-10 жовтня проведено особисто-командну першість м. 

Сквири з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки 

серед учнів допризовного та призовного віку з нагоди 

Дня захисника України.  

Вітаємо команду школи з ІІІ місцем, а Орельського 

Владислава з ІІ місцем.  



ПАМ’ЯТКА З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ДЛЯ УЧНІВ ПІД 

ЧАС  

ОСІННІХ КАНІКУЛ 
Коли ідеш на канікули, 

ПАМ'ЯТАЙ:  

1. Про дозвіл гуляти лише 

у призначених для цього 

місцях: на ігрових майда-

нчиках, біля будинків, 

школи, у скверах і парках.  

2. Про суворе дотримання правил дорожнього руху, про 

поведінку у транспорті, при посадці і висадці із транспо-

рту.  

3. Про дотримання правил протипожежної безпеки при 

користуванні електроприладами (телевізором, прас-

кою, холодильником) та газом.  

4. Про правила поведінки у місцях громадського пере-

бування (під час екскурсій, культпоходів, зустрічей то-

що).  

5. Про правила поведінки біля ліній еле-

ктромереж, залізничного полотна, поб-

лизу водоймищ, на воді та льоду, поряд 

із будівельними майданчиками, відкри-

тими люками, біля відкритих вікон, на балконі, сходах 

тощо.  

6. Про правила користування гострими, колючими пре-

дметами, ліками, протипожежним, сільськогосподарсь-

ким, будівельним та іншим інвентарем . 

7. Про категоричну заборону:  

- чіпати незнайомі і вибухонебезпечні предмети;  

- грати на проїжджій частині вулиці або поблизу неї;  

- відходити далеко від будинку, в якому мешкаєш;  

- розпалювати вогнище;  

- лазити по деревах і дахах;  

- грати із чужими тваринами;  

- збирати незнайомі види грибів і ягід;  

 

Підготувала Кулак Світлана 
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  Профорієнтаційна зустріч 
15 жовтня у школу завітала випусниця 2019 року, а нині студентка І курсу 
факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників податкової міліції Університету ДФС України Бірюченко Дар'я. Ми пос-
тавили Даші кілька запитань: 
-Даша, ти вже більше місяці студентка. 
Тож скажи, що легше: навчатися у школі 
чи навчатися в університеті?  
-Перший місяць у вузі було важко, а ще 
й готувались до присяги. Але з часом 
втяглася. 
-Ти згадуєш школу? 
- Деякі моменти. А так, студентське 
 життя – це цікаво. 
- Що найбільше подобається у вузі? 
- 2 жовтня студенти 1 курсу склали Присягу працівника податкової міліції Державної фіскальної служби України та 
проголосили клятву студента Факультету.  Це було маштабне і незабутнє дійство. 
-Що хочеш побажати сьогоднішнім одинадцятикласникам? 

- Успішної  здачі ЗНО, визначитись із майбутньою професією і запро-
шую на навчання до нашого університету. 

 
Розмову вела Юлія Ульянівська 

 Свято в 5-Б класі 
11 жовтня з нагоди Дня українського козацтва відбулася гра-
вікторина "Козацькими шляхами" для хлопчиків класу. Різні конкурси 
та вікторини підготували дівчатка, для того щоб визначити найкміт-
ливішого хлопчика класу.   Діти мали змогу повторити основні понят-
тя про козацьку добу, цікаві факти та відомості про козаків. Змагання 
пройшли цікаво та весело. Переможцем гри став Вітя Парфенюк. 

 
Шевчук Ангеліна,  5-Б клас  

УВАГА!!!  

З 28 жовтня до 3 листопа-
да – ОСІННІ КАНІКУ-
ЛИ!!!  
Нагадуємо правила безпе-
чної поведінки під час ка-
нікул. 
 

Веселого та змістовного 
відпочинку!!!  



Хелловін-2019 

 Увесь світ у ніч на 1 листопада відзначає Хел-

ловін, однак в Україні є свій аналог популярного свята 

– Велесова ніч. 

 Для когось Хелловін – це можливість стати каз-

ковим чудернацьким створінням і повеселитися з дру-

зями. А хтось вважає, що це "диявольське святкування, 

яке не повинно з'являтись у лексиконі українців".  

 В Україні свято відзначають порівняно недавно, але 

ХелЛовін вже встигли полюбити усі – від малого до велико-

го, зокрема, через яскраві традиції. Найбільш активно 

його святкує молодь. У нічних клубах вже традиційно в ніч з 

31 жовтня на 1 листопада влаштовують Halloween-party, де 

діє обов’язковий дрес-код. Також проводять різні конкурси – 

на кращий костюм та на найстрашніший грим. На Хелловін 

також прикрашають домівки гарбузами, штучним паву-

тинням та іншими тематичними декораціями. Особли-

вою традицією є вирізання ліхтаря з гарбуза на Хелло-

він. 

У такій лячній атмосфері розповідають страхітливі істо-

рії та переглядають фільми жахів. 

Підготувала Поступаленко Анастасія  

за матеріалами інтернет-ресурсів  
https://maximum.fm/novini_t2  

  

9 листопада наша країна святкує День української 

писемності та мови. Його встановлено указом Прези-

дента України 6 листопада 1997 року «на підтримку 

ініціативи громадських організацій... в день вшану-

вання пам'яті Преподобного Нестора-Літописця».  

Традиційно цього дня всіх українців запрошують на-

писати Всеукраїнський диктант національної єдності 

і перевірити свої знання. Давньою українською мо-

вою написані козацькі державні документи й хроніки, 

створена самобутня художня писемність епох – від 

Івана Вишенського до Григорія Сковороди. Українці 

мають свою могутню класичну літературу, визнаних 

світом геніїв: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю 

Українку, Михайла Коцюбинського, Василя Стефани-

ка… 

Упродовж століть українська мова зазнавала суттє-

вих утисків і заборон з боку різних держав, залежно 

від того, під чиєю владою опинялася Україна. Нині 

українська мова має державний статус.  

Найкращі вислови про мову: 

 "Мов поганих не існує в світі, Є лише погані язики" –

 Анатолій Бортняк. 

 “Доля української мови – то є водночас й доля украї-

нської держави й нації” – Ігор Лосєв. 

 “Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відби-

рає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна про-
блема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і 
якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну 
перспективу” – Ліна Костенко. 

 “Мова росте елементарно, разом з душею народу” – 

Іван Франко. 

 “Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось 

більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовно-
го життя народу, його історична пам'ять, найцінніше 
надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, барви 
буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислитель-
ська діяльність народу” – Олександр Олесь. 

“Мова – втiлення думки. Що багатша думка, то багат-
ша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося 
за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть 
мови, за багатство мови…” – Максим Рильський 

Матеріал підготувала Атаманчук Дарина 

Любі друзі! 

Якщо ви пишете вірші, любите фотографувати чи маєте 

інший талант, який хотіли б  продемонструвати на сторін-

ках 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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