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ОСНОВНІ ПІДСУМКИ І СЕМЕСТРУ 

  На кінець І семестру навчальним процесом в школі охоплено 419 

учнів. На відмінно закінчили І семестр 46 учнів, 135—на достатньому рівні. 

Учні 1-2-х класів оцінюються вербально. Якісна успішність становить 55%. 

  Результативною була участь учнів школи в ІІ (районному) етапі пре-

дметних олімпіад, конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, Міжнаро-

дному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка та інших творчих кон-

курсах та змаганнях.   

  Окремі досягнення висвітлювались на шкільному сайті та у нашій 

газеті. Результати участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін будуть оголошені додатково. 

  Плідним був І семестр навчального року, сподіваємось і ІІ семестр 

буде не менш цікавим і результативним. 

 

Інформацію надала Л.Є.Левенець, заступник директора з НВР 

                                         ХРОНІКА останніх  ДОСЯГНЕНЬ 

Вітаємо учнів 2-Б, 4-Б, 6-Б з ІІ місцем, Коновальчука Іллю, учня 11-Б класу,з ІІІ місцем у районного 

етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція». 

Вітаємо учнів 6-Б класу з ІІІ місцем у районному етапі виставки-конкурсу дитячого малюнку «Право 

очима дитини».   

Вітаємо Конюх Анастасію, ученицю 2 –Б класу, з І місцем,  
Ходаківського Івана, учня 4-А класу, Поночовного Антона, учня 4-Б класу,  з ІІ місцем у районному 
етапі виставки-конкурсу дитячого малюнку  “Чарівна палітра”. 
 
Вітаємо Конюх Анастасію, ученицю 2 –Б класу, з ІІІ місцем у номінації «Образотворче мистецтво», 

Теличка Тимура, учня 6 класу, з ІІ місцем у  номінації «Декоративно-
ужиткове мистецтво» у районному етапі XIX Всеукраїнського конкур-
су учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.  

 
Вітаємо  Сандул Валерію(7-А) з І місцем, Шевчук Ангеліну (5-Б)з ІІ 
місцем, Чернявську Каріну (5-А) з ІІІ місцем  у номінації естрадний 

спів Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської тво-
рчої молоді «Єдина країна».  

 
Вітаємо команду старшокласників з І місцем у районних змаганнях з 

баскетболу на приз ТМ “Сквирянка” 

   

У цьому номері: 

Основні підсумки 

І семестру 
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Хроніка досяг-

нень 

1 

Шкільне життя 
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 Цікаві заходи 3 

Конкурс сніжинок 4 



Змагалися розумники і розумниці  

 На завершення І семестру 24 грудня у 5-А і  5-Б класах була 

проведена математична гра "Розумники і розумниці" (вчитель Лисюк 

А.В.). Метою гри було активізувати пізнавальну діяльність учнів, пог-

либити їх знання з математики, розвивати логічне мислення, кмітли-

вість, уміння діяти в нестандартних ситуаціях, виховувати цілеспря-

мованість. 

 Цього разу більш кмітливішими і згуртованішими в обох кла-

сах були дівчатка, вони і здобули перемогу.  

Заєць Софія, 9-Б клас. 

. 
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БОБЕР-2019 

 11-12   листопада  школі пройшов Міжнародний інтерактив-
ний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер-2019". 
(Назва базується на відомій американській приказці про працьовитих 
і цілеспрямованих людей - «Busy as a beaver»). Цьогоріч учасниками 
конкурсу стали учні 5-9 класів та вихованці гуртка "Цікава інформати-
ка". Вони мали змогу спробувати як справжні бобри «перегризти за-
мок» конкурсу інформатики,  

 

а також підвищити комп’ютерну грамотність, ознайомитись 
з сучасними інформаційними технологіями. 

   Дякуємо учням, які взяли участь у Міжнародному конкурсі з 
інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер". Бажаємо їм 
перемоги та терпіння в очікуванні результатів конкурсу. 

 

Вітали однокласників 

6 грудня, в День Збройних сил України, своїх хлопців-

однокласників привітали дівчатка 5-А класу. 

Бути чесними, уважними, кмітливими, доброзичливими, відва-

рррррррррррржними, неповторними—такі побажання звучали на адресу хлопців. 

 

 

 

 

ЦІКАВО: 

2020 рік, згідно зі східним 

гороскопом, проходить під 

знаком Щура. Білий Метале-

в и й  Щ у р 

у східному гороскопі  

вважається знаком-лідером: 

цілеспрямованим і наполег-

ливим, сміливим і розваж-

ливим.  

Яскравого і щасливого 

усім 2020 року! 

https://nv.ua/ukr/tags/horoskop.html


Ялинки власноруч 

 На порозі Новорічні і Різдвяні свята. А як без яли-
нки у ці свята? Щоб не задавати шкоди – рубати живе 
дерево, учні 8-Б класу виготовляли ялинки своїми руками 
із підручних матеріалів, взявши участь у проекті «Еко 
ялинка», який підготувала учитель біології Сопіженко Ін-
на Петрівна. Метою проекту є вшанування традицій укра-
їнського народу, піклування про екологічне здоров'я краї-
ни та планети у цілому, пропагування екологічної культу-
ри, розвиток естетичного смаку, фантазії та умінь учнів   
“Які ж наші дітки фантастично талановиті і кожен замість 
живої ялинки поставить свою—еко,”- зробила підсумок 
Інна Петрівна. 

 

 

Настрій  

створюємо самі  

19 грудня, в День Свято-
го Миколая, настрій ство-
рювали самі:), виготовив-
ши гру-руханку, ідею якої 
взяла з інтернету наш 
класний керівник Алла 
Віталіївна. Самі зробили 
наліпки, а потім по черзі 
освоювали гру. Було ве-
село… 

Шевчук Ангеліна, 5-Б 

 

 

Спортивний захід  

 З нагоди Дня Збройних Сил України відбувався 
захід, під час якого 5 команд старших класів пройшли 
випробування у 7 етапах цікавих змагань, які підготували 
вчителі фізкультури Цимбалюк Л.В. та Каліновський 
Ю.А. Журі у складі: директора школи Сича В.М., учителя 
фізкультури Фартушної О.С., президента учнівського са-
моврядування Таранчук Аліни—оголосило результати. 
Переможцем стала команда 11-А класу "Лідери", ІІ місце 
виборола команда "Орли"( 9-Б клас), ІІІ місце у команди 
"Нащадки козаків"(10 клас). 

Під час змагань старшокласники проявили неабияку 
вправність, швидкість і фізичну підготовку.  

Враження очевидців і учасників змагань: 
Тамара Петрівна Тетьора:  
- Настрій чудовий, я задоволена своїм класом! 
Філозоп Діана (11 – А): 

- Чудово! Море емоцій, вражень.  Загалом мені сподоба-
лося. 

Добрівська Лєра (10 клас): 
- На жаль, ми зайняли 3 місце. Я розчарована ре-

зультатом. 
Андрійчук Богдан (9 – Б): 
- Все чудово. Це були відривні змагання! 
Грубрин Роман  (9 - Б): 

- Чудові враження! Наша команда виступила добре. Та-
кож ми хочемо, щоб ці змагання проводилися наступного 
року.  Ми будемо старатися зайняти краще місце. 

Оксана Іванівна Пашківська: 
- Захід гарний. Це великий драйв який не можна переда-
ти словами. Підтримка глядачів, конкуренція і спортив-
ний азарт. Можливо, в душі одних є якесь невдоволен-
ня, а в інших навпаки—нестримна радість, але резуль-
тат є результат. Його уже не можна змінити. Тому ста-
райтеся і в наступного році покажіть, що ви кращі! 

 
З учнями та вчителями спілкувалась Гільченко Марія, 

10 клас 
  



 На початку грудня редакція газети “Велика 

перерва” оголосила конкурс сніжинок.  

 Дякуємо учням, які відгукнулися і виготови-

ли сніжинки.  

 Усі сніжинки, оцінені під час конкурсу, були 

передані  на прикрашання спортзалу школи до 

Новорічних свят, а конкурсанти отримали невели-

чкі сувеніри—символ 2020 року. 

Для вас цікавинки про сніжинки 

 Звичайна сніжинка важить приблизно міліграм, 
дуже рідко 2-3 міліграми. 

 Сніжинки- бульбашки Сніжинка на 95% складаєть-
ся з повітря. Саме тому, сніжинки так повільно па-
дають на землю,немов кружляючи в повільному 
танці. 

 Вчені навіть швидкість їхнього падіння врахували-
0,9 км/год. 

 Те, що сніжинка в своїй структурі повітря, пояснює 
її білий колір. Світло відбивається від кристалів 
льоду та повітря і розсіюється,тому ми і бачимо цю 
зимову красную сріблясто - білою. Та існують ви-
падки,коли сніг випадав ще й інших кольорів. 

 Чорний снігопад шокував жите-
лів Швеції,а каліфорнійці побачили 
зеленый сніг. 

  Різнокольорові сніжинки. Науко-
вці розповідають, що в снігу антаркти-

чних гір живуть цікаві істоти – сніжні хламідомона-
ди. От вони і роблять сніг рожевим, червоном, фіо-
летовим і навіть жовтим. 

 При падінні у воду сніжинка співає, створюючи да-
же высокий звук, нечутний для людського вуза. 
Зате рыба його прекрасно чує, і, більше того, даже 
не любить. 

 Діаметр більшості сніжинок біля 5 мм. Офіційно 
зареєстрована «рекордсменка» серед сніжинок 
мала діаметр 12 сантиметрів. 

 30 квітня 1944 року в Москві випав дивовижний сніг 
– сніжинки були розміром з долоню і нагадували 
страусині пера. 

 Німецьким метеорологам вдалося підрахувати, що 

щороку на Німеччину падає декілька септильйонів 

(число з 24 нулями) сніжинок, серед яких немає 

навіть 2 однакових. 

 Більша половина населення Землі ніколи не бачи-

ла справжнього снігу. 

 Протягом довгого часу вченим не вдавалося сфо-

тографувати сніжинку під мікроскопом. 

 Вперше це вдалося американцю Вілсону Бентлі в 

1885 році. За 46 років невпинної практики Бентлі 

створив колекцію з 5 тисяч унікальних знімків. 

 За формою сніжинок метеорологи навчилися на-

віть передбачати погоду на завтра. 

 А ще у Новорічну ніч потрібно піймати сніжинку і 

загадати бажання. Якщо сніжинка не розтане, 

поки будуть бити новорі-

чні куранти - ваше ба-

жання збудеться.  

Не знали? От і я не знала =) 

Всім чудового зимового на-

строю! 

Матеріал підготувала Ольга Тка-

ченко 

Джерело https://zik.ua/  
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