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ОСНОВНІ ПІДСУМКИ І СЕМЕСТРУ 

  На кінець І семестру навчальним процесом в школі охоплено 

431 учень. На відмінно закінчили І семестр 37 учнів, 119—на достат-

ній рівень. Учні 1-2-х класів оцінюються вербально. Якісна успішність 

становить 53%. 

 Найвища якісна успішність у 5-А класі (76%), 4-Б, 5-Б (72 %), 6-Б 

(71%), 4-Б (64%) класах. 

  Результативною була участь учнів школи у ІІ етапі Міжнародно-

го мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка. ІІ місце посіли уче-

ниці 7-Б класу Фалькович Дар'я та Куян Анастасія, у Глущенко 

Оксани (11 клас) - ІІІ місце. За результатами ІІ етапу XХІ Міжнарод-

ного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Петра Яцика призерами стали: 

ІІ місце –Рибак Тетяна, 3-А клас 
ІІІ місце - Кулик Максим, 3-Б клас 
ІІ місце—Фалькович Дар'я, 7-Б клас 
ІІІ місце - Куян Анастасія, 7-Б клас 
ІІ місце—Гриценко Марія, 8-Б клас 
ІІІ місце - Штундер Вікторія, 10 клас 
ІІІ місце - Федорченко Діана, 10 клас. 

Ці конкурси проходили в онлайн-режимі, із дотриманням карантинних 
обмежень.  
 Результати інших творчих конкурсів висвітлювались на шкільному 

сайті та у нашій газеті.  

  Плідним був І семестр навчального року, сподіваємось і ІІ се-

местр буде не менш цікавим і результативним. 

 

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

 

 

У цьому номері: 

Основні підсумки 

І семестру 
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Хроніка останніх-

досягнень 
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 Цікаві заходи 3 

З днем Соборності 

України 

4 

Любі друзі! 

Якщо ви пишете вір-

ші, любите фотогра-

фувати чи маєте ін-

ший талант, який 

хотіли б  продемонс-

трувати на сторінках 

нашої газети, звер-

тайтеся до редакції    

газети. 
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У районному етапі Всеукраїнської виставки-

конкурсу «Український сувенір» 

ІІ місце посіла колективна робота учнів 7–Б 

класу та виріб  

Нечая Богдана, учня 5–Б класу.  

З 25 листопада по 07 грудня  2020 року в приміщенні Сквирського районно-

го центру дитячої та юнацької творчості проходила виставка робіт учасників 

районного етапу обласної виставки-презентації робіт  художників-

ілюстраторів «Made in Kyiv region» у рамках обласного арт-проєкту 

«Розмалюємо Київщину – від сірості до яскравості». Переможцями та 

призерами виставки-презентації стали і учні нашої школи: 

І місце – Кулик Микола, 3 клас;  

ІІ місце – Конюх Анастасія, 3 клас; 

ІІ місце – Ткачук Анастасія, 3 клас; 

ІІІ місце – Харченко Тетяна, 2 клас. 

За підсумками районного етапу Всеукраїнського конкурсу з новорічної 

флористики «Новорічна композиція» переможцями та призерами стали: 

номінація «Стилізована ялинка» 

І місце – учні 2-А класу номінація «Новорічний букет» ; 

І місце – Шемітько Андрій, учень 10 класу ; 

номінація «Новорічна композиція»  

І місце – учні 2-А класу.   

номінація «Новорічний подарунок» 

І місце – Ткачук Анастасія, учениця 3-А класу. 

6-8 грудня пройшла обласна онлайн-вікторина, присвячена Збройним 

Силам України . Переможцями вікторини стали учениці 6-Б класу, ви-

хованки гуртка “Юний репортер” Ангеліна Шевчук та Анна Андрій-

чук. 

За підсумками районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Образотворче 

мистецтво»  ІІІ місце посіли – Фальчук Дар'я, Філозоп Анастасія, учениці 7 класу.  

Вітаємо наших талановитих дітей, їх батьків 
та педагогів із успішними результатами у твор-

чих конкурсах. 

ЦІКАВО: 

11 січня—Всесвітній день 

“дякую” 

Щирі слова подяки прино-

сять людині теплі від-

чуття, радість і емоцій-

ний підйом.  

 



 

 

 

Новорічний настрій  

створюємо самі  

Захисна маска в час пандемії  короновірусної хво-
роби—це необхідність. Напередодні Новорічних 
свят учні 5-А класу вирішили маску зробити ще й 
святковою. Діти та класний керівник Інна Петрівна 
Сопіженко підготували новорічні багаторазові захи-
сні маски, проявивши творчість, фантазію та креа-
тивність. 

 

 

Конкурсно-розважальна програма 

для хлопчиків 

  5 грудня конкурсно-розважальну програму 
для однокласників підготували дівчатка 6-Б класу. 
Веселі конкурси, привітання, нагородження у номі-
націях—такою була програма заходу. Діти дякують 
батькам за смачну піцу, якою пригостились.  

 

Перевіряємо свої знання 

Знання – сила! А щоб стати ще сильнішими, 

варто тренуватися. Тому проєкт «На Урок» 

дарує можливість усім учням України потре-

нуватися, переконатися у власних силах і 

отримати нагороди.  

Активними учасниками осінньої Всеукраїнсь-

кої інтернет-олімпіади з інформатики стали і 

вихованці гуртка “Цікава інформатика”. 

 

Цікаві заходи для вас збирала Ольга Ткаченко 



 
Величина і свята, моя ти Україно,  

Лише тобі карать нас і судить  
Нам берегти тебе, Соборну і єдину  

І нам твою історію творить!  
Щороку 22 січня у день проголошення Акта Злу-

ки Української Народної Республіки та Західноу-

країнської Народної Республіки Україна відзна-

чає День Соборності. Офіційно в Україні свято 

встановлено Указом Президента України «Про 

День соборності України» від 21 січня 1999 року 

№ 42/99.  

Акт Злуки став історичним об’єднанням українських 
земель в одній державі. Він увінчав соборницькі 
прагнення українців обох частин України – Наддніп-
рянщини та Наддністрянщини – щонайменше з се-
редини XIX століття. Це була основоположна подія 
для українського державотворення. 

Нині на Фастівському залізничному вокзалі є Музей-

вагон злуки УНР і ЗУНР, в якому було підписано 

Передвступний договір 1 грудня 1918 року. 

22 січня 1990 року сотні тисяч українців узялися за 

руки, утворивши "живий ланцюг" від Києва до Льво-

ва, на згадку про проголошення Акту Соборності.  

24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної 

Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалеж-

ності України. Його підтримали українці на Всеукра-

їнському референдумі 1 грудня 1991 року. Ця подія 

стала відправною точкою для відліку історії сучас-

ної Української державності. 

День Соборності України почали відзначати на дер-

жавному рівні з 1999 року, коли був підписаний від-

повідний Указ Президента України. Згідно з цим до-

кументом 22 січня - день, коли був проголошений в 

1919 році Акт Злуки, встановлено Днем Соборності 

України.  

Ми всі різні, але нас об'єднують спільні цінності, спі-

льні ідеали. Ми – велика міцна родина всіх грома-

дян України. Від Заходу до Сходу, від Півночі до 

Півдня - Україна неподільна, соборна і єдина! Сьо-

годні бійці в зоні АТО відстоюють не лише незалеж-

ність, а й соборність України. 

Підготувала Ангеліна Шевчук,  

Джерела: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/
zhurnalistam/informaciyni-materialy-do-dnya-sobornosti

-ukrayiny-2020 

http://libkor.com.ua/phpfulltext_files/004_Vuhovnuy_zahid.pdf 
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