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Зверніть
увагу:

Наші досягнення
шкільні та районні олімпіади з базових дисциплін. Команди з
усіх предметів на районній олімпіаді були представлені в
повному складі.
Рейтинг виступу команди школи високий. З6 учнів
школи стали переможцями та призерами ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учням, які зайняли призові
місця на районних олімпіадах оголошено подяку із занесенням в
особові справи Всі вони були нагородженні грошовими



1 квітня
Міжнародний
день птахів



2 квітня
Міжнародний
день дитячої
книги



7 квітня
Благовіщення
Всесвітній день
здоров’я



12 квітня
Всесвітній день
авіації і
космонавтики



15 квітня
Пасха Христова Великдень



22 квітня
Міжнародний
день Землі



26 квітня річниця
Чорнобильської
трагедії

преміями під час проведення Шевченківських свят.
Науково-пізнавальний центр, Ящук Ірина
З
метою
пошуку,
підтримки, розвитку
творчого потенціалу
обдарованої молоді, з
метою
створення
належних умов для
виявлення і підтримки
обдарованої молоді,
розвитку її інтересів та
п р и р о д н и х
обдаровань у жовтні грудні
проводились

Результати участі учнів школи в ІІІ (обласному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад
Учень, клас

Предмет

Місце

Учитель

Смокталь Юрій, 8 клас

Фізика

VIII

Пашківська О.І.

Заєць Марина, 10 клас

Українська мова і
література
Економіка

XIV

Петриченко О.А.

ІХ

Сопіженко І.П.

Хімія

VІ

Гудзь В.В.

Левенець Роман, 9 клас

Трудове навчання

ІІ

Невінчаний О.С.

Хмарська Світлана, 9
клас
Черняховська Марина, 10
клас
Ящук Ірина, 11 клас

Трудове навчання

VІ

Каліновська С.А.

Трудове навчання

ІV

Каліновська С.А.

Біологія

XIV

Сопіженко І.П.

Шмельова Євгенія, 11
клас
Гончарук Світлана, 6
клас
Лисюк Артем, 10 клас

Екологія

ІІІ

Сопіженко І.П.

Образотворче мистецтво

ІІІ

Корбут Л.А.

Інформаційні технології

ІV

Степ'юк М.Г.

Шмельова Євгенія, 11
клас

Інформаційні технології

V

Лисюк А.В.

Сологуб Владислав, 9
клас
Смокталь Юрій, 8 клас
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Таланти Сквирщини
До
річниці
утворення Київської області у будинку
культури відбувся конкурс народних
талантів. Тут продемонстрували свої вміння
учасники художньої самодіяльності з Малих
та Великих Єрчиків, Нової Пустоварівки,
Токарівки, Шапіївки, Тхорівки, Антонова,
Малих Лисовців, Рогізного, Домантіївки,
Горобіївки, Шапіївки, Чубинців.
Я дивувалась витримці конкурсантів, адже
в них вистачає сил і натхнення щоб
поратися по господарству, доглядати дітей,
онуків, ходити на роботу, і в той же час
відвідувати свої будинки культури, вчитися
там співати, танцювати й просто
спілкуватися.
Конкурсанти проявили прекрасні вміння в
своїх жанрах. Змусив задуматися про
кохання сімейний дует Ніколюків, з
надзвичайною ніжністю проспівавши пісню
―За селом, де колишуться віти.‖ Дівочі серця
підкорили молоді юнаки з Токарівки В.
Янчук та О. Маційчук, які співали пісню
“Вона.‖ Не залишилася без жіночої уваги і
Горобіївка, тому що представляли її лише
мужні та сильні чоловіки. Особливо
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маленький хлопчик К. Перебиніс з
Горобіївки, який заспівав патріотичну
пісню ―Я українець. ‖ До речі, юного
конкурсанта до творчості залучив його
дідусь—баяніст В. Перебиніс. Окрасою
шапіївських виступів стала трирічна
―подоляночка‖ В. Грисюк. Гадаю, всім
запам'яталися музиканти з Антонова, які
на скрипці, сопілці та саксофоні
неповторно зіграли пісню ―Чом ти не
прийшов‖, а згодом інструментальну п'єсу.
Також виступали учасники із авторськими
віршами, які надихнули й мене на
створення вірша для привітання рідної
Сквирщини:
Шануймо Сквиру люди,
Прекрасне місто наше.
Вітаємо всю Сквирщину!
Вітання їй наше!
Чарівність міста свого
Вшануймо любі друзі.

На дамбах і у лузі,
Які квітучі села,
Поля які родючі.
Які прекрасні землі,
Які вони могучі.
Любімо нашу Сквирщину
Вона у нас єдина.
Тепло від неї
Лагідне, ласкаве і родинне.
Тож немає значення кому судді
віддадуть перевагу, всі учасники
конкурсу
уже
є
переможцями. І я
вважаю, Сквирщина
може
пи ш ат и ся
своїми талантами.
Колеснікова
Анастасія,10 клас

Прекрасні які верби

Книга—наш друг
Книга—наш друг. Цей вислів вже давно
став крилатим, адже саме книга—це
скарбниця знань яка містить духовні
надбання попередніх поколінь. Першою
книгою у нас був “Букварик”, саме він
відкрив нам двері у світ знань.
Проте так склалося, що
останім часом все більще школярів
проводять свій вільний час перед
телевізором чи комп'ютером,
і це
замість того щоб прочитати цікаву
книгу. І вони навіть не здогадуються як
багато вони втрачають.
Щоб показати роль книги учні 4– А
класу Сквирської ЗОШ № 3 разом з
класним керівником Сірою Ніною

А ндр і ї в но ю т а бі б ліо т екар ем
Слободенюк Тетяною Михайлівною
провели Свято книги для учнів
молодших класів і батьків. Відкрила
свято бібліотекар, яка звернула увагу
дітей на роль книги, а щоб їм було
цікавіше, запросила всіх на виставу.
Перед юними глядачами постали
казкові герої: Буратіно, Незнайко,
Вождь казкового племені,Червона
Шапочка та інші. Діти не просто
дивилися виставу, а ще й приймали
участь у конкурсах. Допомагали
Червоній Шапочці повернути речі
літературним героям, грали у
―Казкове ерудит—лото‖, а яким

ці кавим
бу в
ко нку рс
―К азко в і
модельєри.‖ Дівчатка створювали одяг
для Попелюшки і Котигорошко.
Королева Книга була задоволеною і із її
вуст прозвучали такі слова: ―Дякую, любі
діти, що прийшли на моє свято. Я вірю,
що ви всі любите і шануєте книгу, адже
вона — порадник, учитель, друг‖.
Завершилося свято веселою піснею про
книгу, яку виконували всі діти.
Будемо сподіватися, що юні
зрозуміли цінність книги.

читачі

Руликівська Марія, 9 клас

Пояснительная
подпись под
рисунком.
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 2 квітня Міжнародний день дитячої книги

Випуск 7

Шануймо книгу!
Хо р о ш і к ни г и ні ко ли не
залишають особистість такою,
якою вона була до знайомства з
ним. Народна мудрість називає
книгу дивом, книга - твій друг і
порадник, вона вчить, як на світі
жить. Книги читати - усе знати,
книга - міст у світ знань, хороша
книга - це свято.
Книг а — одне з
найбільших див, створених
людиною. З книги ми дізнаємося
про минуле та день сьогоднішній,
вона веде нас у захоплюючу
подорож по країні Знань:
розповідає про те, як вирощують
хліб і зводять будинки, варять
сталь і приборкують ріки. Як не
можна жити без повітря, води та
хліба, так не можна жити і без
книги. Недарма і прислів’я є:
«Хліб годує тіло, а книга —
розум».
І.Я. Франко про книгу
сказав так: «Книги — морська
глибина, хто в них пірне аж до
дна,той, хоч і труду мав досить,
ди в нії перла ви но си ть ».
Здавна наші предки
любили і цінували книги. Так,
щоб книга зберігалася, титульна
сторінка її часто була із шкіри,
або прикрашена коштовним
камінням, перлинами. Перша
літера, як правило, писалася
великою червоною літерою,
прикрашалася квітами. І
перш ніж стати книгою у
сучасному вигляді, вона
пройшла складний, довгий
шлях. Народилася книга
давно. А хрещений батько Іван Федоров. Перша
друкована книга з’явилася у
Москві у 1564 р. (Апостол).
Понад 10 років пр ацюв ав
Федоров над створ енням
друкарні. Цілий рік друкував
свою першу книгу.
У Москві
працювати Федоров не міг —
книго дру кування бу ло там
припинено, бо духовенство
боялося росту свідомості людей
через книги. Тому Федоров поїхав
до Львова і заснував там свою
д р у к а р н ю .
Перша друкована книга в Україні
була завершена у 1574 році,
називалась «Львівський
апостол». Тривалий час Федоров

жив на Волині, однак знову він
вернувся до Львова, де і помер.
У Львові біля ратуші височить
пам’ятник
Федорову.
У
різних
країнах
в и ко р и ст о в у в а ли р і з ни й
матеріал для запису. Так у
Є г и п т і в и ко р и ст о в у в а ли
папірус. Кращим матеріалом,
ніж папірус, була оброблена
шкіра телят і ягнят. Це був
тонкий і міцний матеріал —
пергамент. До нас дійшло
напи сане на пер гам енті
«Остромирове євангеліє».Чим
тільки не писали люди!
Гострим каменем і кісточками,
і металом, і глиною, і гусячими
перами, і пізніше — різними
у
ч
к
а
м
и
.
Найбільше видання у світі —
це багатотомна збірка «Акти і
пу б лі к аці ї Б р и т а н сь ко г о
парламенту 1800 — 1900
років». Усі томи збірки важать
разом 31 тонну. Для того щоб
прочитати їх, потрібно понад 6
років. На оправу видання
пішла шкіра, на 34 тисячі
книг.Найбільша у світі книга
знаходиться у Державній
бібліотеці у Німеччині. За
―Книгою рекордів Гіннеса — це

гігантський атлас вагою 120
кг‖. Виданий він у 1661 році і
має розмір 170 x110 см.
Перли ною сло в ’янсько ї
поліграфії вважаються байки
Крилова, надруковані 130
років тому. Ця книга трохи
більша за звичайну марку.
Персидський вчений візир
Сахиб (жив у середині X
століття) дуже любив книги.
Він мав бібліотеку, що
нараховувала 117 тисяч книг.
Більшу частину життя візир

проводив у сідлі, разом з собою в
походи брав бібліотеку. На перевозці
книг було зайнято 400 верблюдів. Цей
караван був свого роду каталогом.
Верблюди завжди йшли у певному
п
о
р
я
д
к
у
.
Одна з найбільших дитячих бібліотек
сьогодення — бібліотека-музей ім. А.
Гайдара, що знаходиться недалеко від
К
а
н
е
в
а
.
Люди багатьох професій беруть участь
у створенні книг. Вчені, письменники
працюють над змістом книги, у
видавництвах редактори, художники
готують їх до набору, в друкарнях на
спеціальних машинах виготовляються
сторінки майбутньої книги. Потім їх
зшивають,
переплітають,
відправляють до магазинів та
б
і
б
л
і
о
т
е
к
.
Ми маємо можливість користуватися
всіма тими духовними багатствами, що
створили письменники і вчені —
читати. А хороша книга — щирий друг
і порадник, вона розвиває розум,
ф о р м у є
д у ш у .
У цьому світі стільки
публікації, що людина має можливість
прочитати лише одну мільйонну
частину! Тому не кількість, а якість —
ось що головне, коли йдеться про
художню літературу. Треба вміти
вибирати. І тут на допомогу приходять
бібліотекарі та вчителі.
Які книги найкращі? Ті, що
видаються у світі найчастіше. Ось які
є цікаві дані. За останні десятиріччя
перше місце займають переклади
Діснея. Так за 1 рік його твори
перекладалися на мови світу 284
р ази .
По пу ляр на пер екладна
література — дитяча із своїм лідером
Жюль Берном — 205 разів, Брати
Грімм — 161 p., Г. X. Андерсен — 149 р.
Часто перекладають і детективи А.
Крісті — 262 p., Конан Дойля — 205 p.,
Ж .
С і м е но н а
—
8 7 .
Говорячи про велику літературу, перші
місця посідають за перекладами В.
Шекспір — 123 p., Л. Толстой — 98 p.,
Ч. Діккенс — 78, О. Бальзак і
Хемінгуей — 64 р.
Треба запам’ятати, що
шануючи книгу, ми шануємо і працю
тих людей, що трудяться над її
створенням.

Підготувала Глущук Н., 8 клас

А чи знаєте ви, що:
Книга – символ
всесвіту, знань,
мудрості, бога, істини.

У стародавньому Китаї
книга вважалась однією
з восьми святих речей,
силою, здатною
захистити від злих
духів.

У християнстві книги –
це Апостоли, які несуть
світло знань. Тому Ісус
Христос часто
зображувався саме з
книгою в руках.

Книгами книг у світовій
культурі вважаються
Біблія, Коран, Тора,
Кабала.

У літературі книга
символізує джерело
знань, мудрості.

Податки очима дітей
Всеукраїнський конкурс "Податки очима дітей" в Україні проводиться з 2001 року і за цей
час став своєрідним фундаментом формування податкової культури у молодого покоління.
Головною метою дитячого творчого змагання є формування у юних громадян розуміння ролі
та місця податків у житті держави і суспільства, усвідомлення того, що сплата податків основа могутності держави і добробуту її народу. Діти мали змогу виявити свої таланти за
такими напрямами: художні твори та твори декоративно-прикладного мистецтва.
Переможцями І етапу конкурсу стали: Колеснікова Анастасія, 10-А клас,
Чернищук Артем, 5-А класс
Їх роботи візьмуть участь в ІІ етепі конкурсу.

Скоро в школі:
 Місячник екології та
трудового навчання;

 Двомісячник благоустрою
України;

 Акція «Посади дерево»
 Тематичні класні години;
 Виставка-фоторепортаж

«Екологічними стежинами
нашого міста»;

 Шкільні акції в рамках

Всеукраїнського тижня
охорони навколишнього
середовища;

 Впорядкування могил

загиблих воїнів, пам’ятників;

 Дні заповідників та

національних парків;

 Конкурс ―Великодні барви‖;
 Конкурс ―Козацький гарт‖.

Податки
Ми живемо в Україні,
Маємо податки нині
На майно і на прибутки,
Не абиякі здобутки!
На авто податок маємо,
На ремонт доріг збираємо,
Адже хочемо всі ми,
Рівні щоб були шляхи.

Податки платяться для того,
Щоб пенсії платить старим,

Отже, любі, не скупіться:

Аби утримувати школи,

В податкову ви зверніться!

Лікарні, клуби, дитсадки,

Уривок з віршу Колеснікової А.

Щоб ми бібліотеки мали,
А в них книжок стрункі ряди…
Для цього треба зовсім мало:
Податки сплачувать завжди.

Над випуском працювали: Колеснікова Анастасія, Шмелова Євгенія.
Комп'ютерний набір: Лисюк Артем

