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Слово редколегії... 
Редколегія шкільної газети вітає вас у 2020-2021 н.р. 

Непомітно спливає час. Зовсім недавно було 1 вересня, а вже позаду і перша 

чверть навчального року.  

У школі навчається 424 учні. Першокласників у нас—36. 

Цього року, у зв’язку з пандемією коронавіруcyної хвороби COVID-19 , навчання прохо-
дить у незвичному режимі. Міністерство охорони здоров’я розробило загальні правила 
роботи шкіл з 1 вересня.  

Для учнів 5-11 класів пересуватися та заходити в приміщення школи можна лише в 
масці, але під час занять її можна зняти. Натомість учням 1-4 класів пересування при-
міщенням закладу освіти дозволяється без використання маски. Крім того, рекомендо-
вано проводити всі заняття в одному кабінеті для класу, а за можливості – на свіжому 
повітрі, чим уже скористалися учителі окремих класів. 

Усім здоров’я та успішного  навчального року))) 

 

Почесні відзнаки отримали  учителі школи 

 Щорічно в першу неділю жовтня освітяни відзначають своє профе-

сійне свято – День учителя. З нагоди свята педагоги отримали грамоти та 

подяки за професійні досягнення та сумлінну працю. Подяки Сквирської 

РДА та грамоти сектора освіти Сквирської РДА вручено учителям школи 

Левенець Л.Є., Сопіженко І.П., Фареник Ю.С.,Тетьорі Т.П., Тимошенко Т.О., 

Пашківській О.І., Хоменко Т.А., Ткачук Р.П., Сірій Н.А., Матвієнко 

І.В., Яківчук С.Л., працівнику школи Іваненко І.  



 

 Президент України Володи-

мир Зеленський оголосив 2020-2021 навчальний 

рік Роком математичної освіти в Україні.   

 Метою проведення Року математики в 

Україні є створення можливостей для рівного дос-

тупу українських школярів до сучасної та якісної 

математичної освіти та формування у них належ-

ного рівня математичної компетентності . 

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки 

України  
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Вітаємо учнів 7-Б класу та 6-Б класу  з перемогою  у ра-

йонного етапу щорічного відкритого обласного конкурсу 

«Здорові діти – здорова нація» на призи ТОВ 

«Сквирський комбінат хлібопродуктів»  у номінації  

“Відео” 

Бажаємо вам усім зростати здоровими, щасливими, освіче-

ними та творчими. Нехай "здорові" звички стануть міцною 

основою для дорослого життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



День  української мови та писемності став офі-

ційним святом у 1997 році, та історія його древ-

ня,як і сама українська мова.  

 

Історія виникнення свята  

Дата Дня  української мови та писемності  

припадає на православне свято – день  

вшанування  преподобного Нестора – 

літописця. Адже дослідники вважають, 

що сама  з його  праці  починається  пи-

семна  українська мова. Колись  навіть 

дітей віддавали до школи  саме у цей 

день, після  служби у церкві, де моли-

лись  та просили у Нестора – літописця 

аби  благословив  майбутніх учнів .  

Цей  не дивно,адже  препо-

добний  здобув  всесвітню 

славу. Принесла її праця  

всього життя  Нестора – лі-

тописця, котрий  взяв 

участь  у  літописанні  Київ-

ської Русі  і залишив  світу неоціненний 

скарб – «Повість  минулих літ»  

Сучасність 

 Щорічно, у цей день,9 листопада, відбувається  урочи-
сте  покладання  квітів до пам’ятника Нестора – літопи-
сця. Також з 2000 року існує  надзвичайно  цікава тра-
диція  всеукраїнського  масштабу – «радіодиктант». По  
Українському  радіо  у цей день  проводять диктант , у 
якому  можуть  взяти  участь всі бажаючі. Не обійшлося 
і без змагань: у цей  день  щорічно  стар-
тує  конкурс  Петра  Яцика ,  в  якому  за 
першість змагаються  знавці  української 
мови  з усього світу, а  кількість  учасників  
вимірюється у мільйонах  
 

3 
Виходить з вересня 2010 року 

 

 День смайлика 6-Б класі 
Світ Інтернету не може ні хвилини обійтися без смайлів – набору 

знаків. Адже виразити свої почуття, настрій при письмовому спіл-

куванні дуже важко. 19 вересня народився самий веселий і жит-

тєрадісний символ Інтернету - Його Усмішливість Смайлик, і не 

відзначити цю подію хоча б однією усмішкою просто грішно.  

 У день смайлика ми прийшли у школу в жовтому одязі, 

отримали у подарунок від класного керівника смайлики за гарні 

оцінки та зробили фото на пам'ять.  

 Посміхайтесь частіше, це вам личить:) 

Шевчук Ангеліна,  5-Б клас  



 

Рубрика «А чи знаєте ви…»  

13 винаходів українців, які відомі 

світові  

Щорічно українські вчені створюють близь-

ко 15 тис. винаходів. Завдяки їм з’явилися і 

такі, які зараз активно використовуються в 

Україні та світі. Ми вас познайомимо із найві-

домішими. 

1. Гелікоптер  

Винахідником 

гелікоптеру є 

київський авіа-

конструктор, 

який емігрував 

до США, Ігор 

Сікорський. У 1931 році він запатентував проект 

машини з двома пропелерами – горизонталь-

ним на даху і вертикальним на хвості. У вересні 

1939-го почалися випробовування гелікоптера 

VS-300 спочатку на прив’язі, а 13 травня 1940-

го конструктор вперше підняв свою машину у 

вільний політ. Поступово скромна фірма Сікор-

ського перетворилася на потужний концерн, 

який щороку випускає сотні гвинтокрилів цивіль-

ного й військового призначення. Понад півсто-

ліття всі президенти США користуються послу-

гами гелікоптерів Сікорського.  

2. Ракетний двигун і перший супутник Землі  

Уродженець Житомира Сергій Корольов є конс-

труктором радянської ракетно-космічної техніки 

і засновником космонавтики. У 1931 році він ра-

зом з колегою Фрідріхом Цандером домоглися 

створення громадської організації з вивчення 

реактивного руху, яка згодом стала державною 

науково-конструкторської лабораторією з розро-

бки ракетних літальних апаратів. У 1957 році 

Корольов запустив на навколоземну орбіту пер-

ший в історії штучний супутник Землі.  

3. Поштовий індекс  

У 1932 році в Харкові була створена унікальна сис-

тема маркування листів. Спочатку в ній використо-

вувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат змі-

нився на число-буква-число. З початком Другої сві-

тової війни цю систему індексації скасували, однак 

пізніше продовжили використовувати в багатьох 

країнах світу.  

4. Кінескоп  

Йосип Тимченко – людина, яка за два роки до відк-

риття братів Люм’єр, спільно з фізиком Миколою 

Любимовим розробив скачковий механізм “равлик”. 

Його принцип дії був покладений в основу створен-

ня кінескопа. У 1893 році в Одесі були показані два 

фільми, знятих за допомогою першого кінескопа. 

Тимченко випередив західних винахідників кінема-

тографу, однак його пристрій не був запатентова-

ний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зварювання живих тканин  

Ідея зварювання живих тканин з’явилася серед вче-

них інституту електрозварювання ім. Євгена Пато-

на. Ще в 1993 році під керівництвом Бориса Патона 

– сина винахідника різних методів електрозварю-

вання, були проведені експерименти, які довели 

можливість отримання зварного з’єднання різних 

м’яких тканин тварин способом біполярної коагуля-

ції. Пізніше почалися експерименти зі зварювання 

тканин видалених органів людини.  

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 

Адреса редакції: 
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Київської обл.  
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