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Шкільні новини 

Сьогодні у родині свято … 
1 Вересня – хвилююче та радісне свято 

Знань, яке віддавна стало традицією. Цього дня 
шкільне подвір’я наповнилося дитячим сміхом та 
розцвіло різнобарв’ям: всі зібралися на урочисту 

лінійку. Ведучі свята, Ярослав Мухін та Анастасія 
Гаркуша, запросили першокласників 

приєднатися до великої шкільної родини. А 
незвіданими стежинами Країни Знань їх 

поведуть «класні мами» - 1А – Мошинська Олена Володимирівна, 1Б -  

Старинець Анна Володимирівна, 1В –Вуйко Віра Олександрівна. 
Першою з вітальним словом до першокласників та всіх присутніх 

звернулася директор школи, Валентина Степанівна Малиновська. Вона 

побажала учням успіхів у навчанні, цікавих уроків та творчих злетів. 
На святі також були присутні почесні гості – Скочко Валерій 

Анатолійович, голова міської ради, Корж Костянтин Леонідович, заступник 
голови міської ради, Сергієнко Людмила Вікторівна. Кожен із запрошених 
гостей привітав учнів, батьків та педагогів зі святом. Міський голова з 

нагоди свята вручив грошовий подарунок для покращення матеріально-
технічної бази школи. 

Сквирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 – одна з найкращих у районі. Тому 

і не дивно, що всіх учнів, які мають успіхи у навчанні, нагороджували 
похвальними листами.  Саме сьогодні школа з радістю відчинила свої двері 

для  70 першокласників – маленьких, сором’язливих, невпевнених 
хлопчиків та дівчаток, які вперше переступили шкільний поріг. Вони 
пообіцяли одинадцятикласникам, що стануть їм гідною зміною. А 

старшокласники приготували для новачків сюрприз – символічні «чарівні 
горішки». 

Настала довгоочікувана мить. Право подати перший дзвінок надали 
Артем`юк Дарині, учениці 1 А класу та Шамраю Андрію, учню 11 Б класу.  
Мелодійно лунає сріблястий голос дзвінка. Він кличе всіх на 

першовересневий урок. Як за звичай, першими на урок поспішають 
«першачки», та не самі, а за руку з одинадцятикласниками. Радісно та  
водночас бентежно. З цієї миті вони вже школярі та вирушили 

підкорювати вершини знань.   Нехай вам щастить! 
             Хай збудуться, і стануть дива! 

             І в світі все обернеться на краще – 
             І зробиться легким усе найважче, 
             І найтепліші знайдуться слова. 



 
 

 
Сьогодні здоровий спосіб життя стає більш популярнішим, особливо 

серед молоді.  І це не просто данина моді, а бажання людей різного віку 
бути здоровими та зберегти молодість. Давно всім відомо, що здоров’я за 

гроші не купиш.  
Спорт починається з двору, зі школи. То ж Сквирська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 по праву пишається своїми спортсменами, які примножують її 
славу на змаганнях різного рівня та вчителями фізкультури, що 
присвятили своє життя вихованню  здорової молоді.  

Щиро вітаємо зі святом, Днем фізичної культури і спорту, наших  

учителів фізичної культури:  
Любов Олексіївну Хронюк, 

 Віктора Романовича Квітка,  
Олену Олександрівну Шевчун,  

Богдана Олександровича Гандзюка, 
 Олега Миколайовича Щуревського,  
Світлану Олександрівну Горобець. 

Прийміть найтепліші слова вдячності та найщиріші побажання 
міцного здоров’я, достатку, щасливої долі, благополуччя, добробуту, 

життєвої наснаги та творчого завзяття. Нехай завжди будуть мир та 
злагода у ваших оселях, добром та радістю буде сповнений кожен  
прожитий день! 

 

Свято здоров’я та краси 
 

 11 вересня на  стадіоні «Колос» відбулося спортивне свято, 

приурочене Дню фізичної культури та спорту. До програми спортивного 
свята увійшла районна спартакіада допризовної молоді з фізичної 
підготовки, легкоатлетична естафета.  Спартакіада передбачала: біг 100 

метрів, метання гранати на дальність, стрибки в довжину з місця, 
підтягування на перекладині. Сквирську ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

представляла збірна команда юнаків 10-11 класів. У підсумку вони посіли  
4 загальнокомандне місце, а Кищук Олег, учень 11 Б класу – в особистому 
заліку виборов 3 місце.  

У легкоатлетичній естафеті, що складалася з п’яти етапів, брала 
участь команда хлопчиків та дівчаток 7-8 класу. Вони зайняли 9 місце.   

 

  
                                                                                               



Педагогічна майстерність 

 

20.09. – 01.10.2010 р. - декада математики 
Не так давно малиновий голос дзвінка сповістив 
про початок нового навчального року і в школі 
відразу закипіла робота. Свідченням цього є 

проведена декада математики. Вчителі 
найточнішої науки доклали максимум зусиль, 
щоб наповнити заплановані заходи чарівністю та 

неповторність. Протягом декади були проведені 
уроки цікавої математики для учнів початкових 

класів та відкриті уроки у 1-11 класах. 
Найцікавішими виявилися математичні ігри.  

Учні 5-х класів стали учасниками 

«Екскурсії по місту математичний фантазій». Перемогу здобув 5-Б клас. Для 6-
х класів було проведено «Математичний ярмарок». Веселі задачі, конкурси та 
розваги припали до душі  всім шестикласникам. За допомогу у проведенні цього 

заходу оголошено подяку ученицям 9-Б класу, Ковальчук Людмилі, Лінченко Юлії 
та Баранецькій Яніні. Учні 7-х класів грали у захоплюючу гру - «Щасливий 

випадок». .  Восьмикласники випробовували долю у грі «Детективи». Дві 
команди, 8-А – «Х і У» та 8-Б – «Шишки», влаштували справжню битву інтелектуалів. 
Переможця у грі визначити не вдалося. Перемогла дружба або просто  - нічия. 

«Знайди скарб» - так називалася гра для старшокласників. Шукали «скарби» 
повсюди. Було весело та захоплююче. Інтригуючим стало очікування результатів 

гри. Місця поділили наступним чином: І місце – 11-Б - «Крок», ІІ – 9-Б – «Квадрат», 
ІІІ – 10-Б – «Юніори».   

Ігри, веселі розваги та  жарти залишилися позаду. Попереду цілий 

навчальний рік, щоб примножувати здобуті знання та пізнавати нове, бо кожен, 
хто взяв участь у грі, відчув на собі : математика – наука, що не прощає помилок.  

 

«УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ» 
Дороги, дороги… Скільки їх у нашому житті вже було і ще буде? Близькі й 

далекі, прямі і звивисті, реальні і надумані… Якою б вона не була, а головним 

залишається безпека. Діти і дорога – найбільш наболіле питання. За даними ВОЗ, 
щодня у світі від дорожньо-транспортного травматизму гине понад 3 тисячі осіб. 

Діти гинуть на дорогах доволі часто насамперед тому, що  не вміють 
дотримуватися правил дорожнього руху, ставляться до них легковажно. Безпека 
на дорогах багато в чому зумовлена дотриманням правил дорожнього руху всіма 

його учасниками.  
З цією метою з 15 вересня у школі стартувала декада профілактики дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму. І розпочалася вона загально шкільними 

батьківськими зборами «Збереження та зміцнення здоров’я дітей». Під час декади 
були проведені бесіди «Мій шлях до школи і додому» для учнів початкових класів, 

ігри-практикуми «Дорога – місце підвищеної безпеки» та «Аварійні ситуації в 
дорожньому русі». Жартома про серйозне говорили на святі «У гостях у світлофора 
Моргайка». Всі, хто побував на цьому святі залишилися задоволеними.  

Варто зазначити, що існують флікери (світловідбивачі), що знижують ризик 
наїзду автомобіля на пішохода у темну пору доби на 85%. Вирвані з пітьми світлом 

фар, вони «спалахують». Чимало підлітків ставляться до світловідбивачів як до 
іграшки чи модного аксесуара, але ця корисна іграшка може врятувати їм життя.  

Пам’ятайте: життя – одне! Будьте уважними та обережними.  
 

 

 



Дозвілля  

 

Посвята в старшокласники 
 

Вечір посвяти у старшокласники 
став уже традиційним у Сквирській 

ЗОШ №2.    Всі  старанно готувалися 
до свята. Нарешті наступила мить, 
коли  дев’ятикласники після низки 

випробувань зможуть з гордістю 
носити звання «Старшокласник». 
Перевіряти їх рівень знань запросили 

журі, «раду старійшин» - Кліщ 
Вікторію, Філімонову Марину, 

Тутберідзе Юлію, Макоцьобу 
Вікторію, Дзюнь Анастасію. Цього 
вечора де тільки не були наші 

дев’ятикласники. Гуляли шкільним садом, знайомилися з дівчатами на вулиці, та 
ще й під дощем, ходили на дискотеку… це далеко не весь перелік того, що потрібно 

було зробити, аби їм повірили, що вони гідні такого  звання. Всі сумлінно виконали 
домашнє завдання: підготували «Візитну картку» команди, показали хто є хто та 
демонстрували всім свої таланти.  

Непомітно сплинув час. Позаду лишилися конкурси, розіграні ситуації та 
розваги.  Наступив вирішальний момент. Рада старійшин ухвалила: присвоїти всім 
вчорашнім восьмикласникам почесне звання «Старшокласник». 
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