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Шкільні новини 

 
   Сучасні танці набувають 

надзвичайної популярності. 
Енергетика, динаміка, стрімкість 
і пластичність - основні риси 
сучасного танцю. Завдяки 
умілому поєднанню цих рис 
зростає популярність танців як на 
танцювальних майданчиках, так і 
у найвишуканіших концертних 
залах усього світу. 

15 жовтня 2010 року на  

сцені  районного Будинку 
культури  відбувся традиційний фестиваль-конкурс дитячих 
хореографічних колективів "Терпсихора запрошує". Нашу школу на 

конкурсі представляли три колективи: 
- у номінації "Народний танець" (перша вікова група) 

колектив 7-В класу "Мелодика"  у складі Ілони Дядюри, 

Тетяни Ярмульської, Альони Керекеші, Вероніки Середи, 
Ірини Чорноморець, Тетяни Панфілової, Діани 
Жураківської, Марії Рабодзей, Ліни Носанчук. 

- у номінації "Сучасний танець" (друга вікова група) 
колектив учнів 8-их класів у складі Ірини Титарчук, 

Анастасії Гаркуші, Оксани Петюр, Тетяни Ярмульської, 
Ярослава Мухіна, Владислава Дубини, Валентина Бойка, 
Владислава Чернишова. 

- у номінації "Сучасний танець" (перша вікова група) 
колектив учнів 3-Б класу  "Феєрія" (Висоцький Андрій, 

Гриша Володимир, Дроздівський Дмитро, Кульченко 
Тимур, Ліпніцький Сергій, Покиньчереда Богдан, 
Соколівський Нікіта, Сперчак Ілля, Гончарук Катерина, 
Гуржій Анастасія, Карпук Наталія, Козюнець Аліна, 



Кондратюк Анна, Олійник Юлія, Станіщук Катерина, 
Хаблюк Валерія). 

Колективи наполегливо та старанно  готувалися  до конкурсу.  
Готували учнів до  конкурсу хореографи  Лілія Левківська та Олена 
Шевчун, а також заступник директора з виховної роботи Людмила 
Мефодіївна Гаркуша. 

 Згуртованість колективів та професіоналізм наставників 
сприяли досягненню високих результатів. А результати дійсно 
значні. Майстерність конкурсантів оцінювало авторитетне журі, яке 
розподілило місця наступним чином: 

- «Мелодика» - І місце; 
- Колектив учнів 8-х класів – І місце; 
- «Феєрія» - ІІ місце. 

Це вкотре підтверджує, що наша школа виховує справжні 
таланти.  

На обласному рівні Сквирську ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 буде 
представляти колектив 8-х класів. Енергія рухів, запальна музика, 
екстравагантне вбрання – такими, напевно, запам’яталися вони 
глядачам та журі. Від фестивалю краси та грації всі отримали 
фантастичну насолоду. 

Тож бажаємо колективам нових перемог, що примножать славу 
Альма – матері. 

Педагогічна майстерність 

 

 
"Ми - діти світу. Хто б не були наші батьки, де б ми не жили і в 

що б ми не вірили, поводьтеся з нами як із рівними." - проголошує 
один з десяти принципів Декларації прав дитини.  

Наша школа  дотримується цих принципів, приймаючи 
кожного учня як особистість, як особу, що має свої права. Для того, 
щоб наступне покоління виросло правосвідомим, треба постійно 
нагадувати дітям, що у них є права, що вони мусять їх знати і вміти 
захищати. Саме це було метою тижня правових знань, що проходив 
в нашій школі з 20 по 26 жовтня.  

Протягом тижня були проведені різні заходи: години 
спілкування, рольові ігри, круглі столи, турнір з правознавства. Для 
старшокласників проведено лекції про важливість збереження 
здоров’я та відповідальність підлітків за свої вчинки. «Молоді про 
законодавство» - такий відеолекторій підготували працівники 
соціальних служб для молоді. Для учнів 7-х класів організовано 
зустріч із Поліщуком Сергієм Володимировичем, працівником 
служби у справах дітей. 

Добре, що такі тижні давно стали традицією в нашій школі. 
Такі заходи є дуже корисними для дітей, що у майбутньому стануть 
громадянами нашої держави.  



 

 

 

Проби пера  

 

Красива осінь вишиває клени 
Червоним, жовтим, срібним, золотим… 

Л. Костенко 

 
Люблю осінь 

 
У кожної пори року свій час. Я з нетерпінням чекаю осені. Мені 

подобаються сонячні дні бабиного літа, прогулянки лісом, а особливо 
збирання грибів. А ще мені подобається милуватися природою в цю 
пору. Коли чути сумний клекіт птахів, що відлітають, то стає 
зрозуміло – скоро буде зовсім холодно.  

Осінь – прекрасна  пора року, а також моя улюблена. Я люблю її 
за те, що вона щоразу створює неповторний колорит у  золотавих 
тонах. 

Марина Яремчук, 4 А клас 

 
Чарівна осінь 

 
Осінь – найкраща пора року. Для мене, це чарівна пора. Осінь 

вдягає дерева та кущі в кольорове вбрання. В лісі з’являються 
грибочки. Їх сила-силенна: і боровики, і лисички, і маслюки, і 

рижики, і звичайно, опеньки. Вони накривають шапочки 
листочками, неначе ховаються від самої  осені, прохолодних ранків з 

морозцем. 
Осінь пам’ятає про всіх.  Вона рум’янить яблука та наливає 

соком груші для дорослих і малят. А пташок пригощає смачною 
горобиною. Осінь, як турботлива господиня, вкриває землю теплою 
ковдрою із листя, готуючи її до морозної, холодної зими.  

За все це я і  люблю золоту, чарівну, щедру, барвисту осінь. 
Сергій Писарюк, 4 А клас   

 
Осінь-чарівниця 

 
Непомітно у сади підкрадається осінь. В золотистому вбранні та 

з холодними крапельками дощу в долонях, як справжня фея. Йде і 
тихо розфарбовує листя у різні кольори. Тільки могутнього дуба 
залишає в зелених шатах. Найбільше ця чаклунка полюбляє 
прикрашати плакучі верби. 

Всі поважають осінь за те, що вона неповторна, щедра, 
чаруюча. Вона пригощає нас рум’яними яблуками, соковитими 
грушами, грибами.  

Осінь – моя улюблена пора року. Можливо, саме за щедрість я її 
люблю. 

Катерина Єрмолович, 4 А клас 



 
 
 

Знову осінь 
 

Минуло тепле літечко. Неквапливим кроком іде до нас осінь. 
Вона прикрасила барвистим кольором весь ліс. Простора галявина 
вкрита прив’ялою травичкою. Жовті, оранжеві, червоні дерева 
стоять у зажурі. Десь там притихла берізка. Тихо… Летять кучеряві 
хмари, скрекоче сорока-білобока, високо в небі пропливають 
павутинки бабиного літа.  

Знову осінь, і знову неповторна…. 
Валерія Скочко, 4 А клас 

 

Осінь 
До нас завітала осінь. Вона, як справжня красуня, ошатна, у 

вінку із кольорового кленового листя, в руках кетяги стиглої, як жар, 
калини та кошик. А в кошику гостинці: червонобокі яблука, стиглі 
груші, жовтобокі гарбузи, важкі грона винограду та корисна 
обліпиха. Про квіти теж не забула, взяла з собою свої улюблені: 
айстри, чорнобривці, хризантеми. 

Осінь – пора легкого смутку. Небо сумне, тривожне, холодне… 
Летять ключі журавлів, жалібно курличуть, ніби шлють прощання до 
весни.  

Осінь прощається з літом. А воно ще довго стоятиме в полі і 
дивитися на золоті скарби.  

Владислав Нікітін, 4 А клас 

 
Пізня осінь 

У блакитному небі слідом за отарою хмаринок пливуть легенькі  
павутинки бабиного літа. Це найтепліші дні в осінню пору.  

Кружляючи падають з дерев золотисті листочки. Вони, наче 
парасольки, повільно опускаються додолу.  

Пустіють сади. Уже відлетіли на південь перелітні птахи.  
Повітря холоднішає, ця прохолода особливо відчувається 

вранці.  
Осінь сіє дрібними дощами та безперестанку дмуть вітри, 

зриваючи останні листочки. Листопад … 
Пізня осінь… А слідом за вихором вітру нечутно ступає у свої 

володіння величава зима. 
Анастасія Возна, 4 А клас 

Номер підготували: 
Головний редактор: 

Наталія Вигівська 
Журналісти: 

Яніна Баранецька, 

Дарина Бойко, 

Каріна Зозуля, 
Наталія Вигівська. 

Свої матеріали 

надсилати за адресою:  

пр. Володарського, 2 
 

 


