
 

 
  

Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, 

багатій, мальовничій землі - в нашій славній Україні. Тут жили 
наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду 

українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь 
відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, зачувши 

рідне слово...  Мова - це душа народу. Це проста і разом з тим 
правдива істина. Якщо забувається мова, то ми перестаємо 

існувати як нація.  
І.П. Седлецька, М.А. Петриченко, О.В.Кольоса, О.М. Яценко, 

Л. Й. Ярова, Л.В. Бичевська, О.М. Рабодзей, Л.М. Гаркуша – це 

вчителі, яким не байдуже як ми спілкуємося чи пишемо 
українською мовою.   

З 5 по 17 березня у школі була проведена   декада української 
мови та літератури.  Декаду організували та провели учителі 

української мови та літератури, а також шкільний бібліотекар    
С.Г.Сергійчук та педагог-організатор Л.В.Котяй. 

У рамках декади були проведені заходи до Дня рідної мови: 
 конкурс газет, присвячених Міжнародному дню рідної 

мови; 
 презентація словників "Всесвіт в алфавітному порядку; 

 конкурси на кращий акровірш "Мова", на кращу казку 
про мову, на кращий твір із слів на одну букву;  

 конкурс читців власних віршів про мову; 
 книжкова виставка "Барвінкове розмаїття - мови рідної 

суцвіття"; 
 літературно-музичне свято "Калинова, барвінкова" (7а, 

6в класи)  
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Декада співпала із «Шевченківськими 
днями», тож залишити без уваги цю подію не 

можливо. Були організовані та проведені 
заходи, присвячені Т.Г. Шевченку "Шевченку 

присвячуємо": 
 літературно-музичне свято "Ми тебе 

не забули, Тарасе" (5а, 5б, 7б класи); 
 літературно-музичне свято "Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь 

століття" (6б клас); 
 презентація "Шевченків світ у буянні фарб" (9-11 класи);  

 КВК "Шевченкіана" (8-мі, 10а 

класи); 
 літературно-музичне свято "Не 

відцурайтеся своєї мови" (6а клас); 
 літературно-музичне свято для 

учнів 1-4 класів; 
 випуск стінгазет, присвячених 

творчості Т. Шевченка.  
Для кожної людини рідна мова 

найкраща і наймиліша, бо через неї 
вона пізнає світ, спілкується з людьми і 

природою, вчиться розуміти людей і 
довкілля. Щоб спілкуватися, розуміти 

людей і світ, треба добре знати рідну 
мову. Діти в школі і вдома  наполегливо 

вивчають рідну мову – і це 
беззаперечний факт. Але цього замало. Крім того, ще треба любити 

свою мову, захоплюватися нею і вдосконалювати її.  
 

 
 

Талант – це тонка справа, але разом 

з тим кожна дитина талановита, 
можливо, по-своєму. 22 березня 2012 

року у залі районного будинку  відбулося 
традиційне шкільне родинне свято 

"Кожен учень має знати, де свій талант 
продемонструвати". Саме традиційне, бо 

проводиться вже п’ятий рік поспіль.  



Ведучі свята Ярослав Мухін та Світлана Гаврилюк  

розпочинають концертну програму , 
а за лаштунками готуються до 

дебюту наймолодші. Саме 
першокласникам випала честь 

найпершими демонструвати свої 
таланти. Кожен класний колектив 

вніс у це свято крапельку своєї душі. 
На святі були присутні батьки, 

вчителі та учні. В залі майже не було 
вільних місць.  

На втіху глядачам були представлені душевні пісні та 
запальні танці. Майже три години школярі дарували гарний 
настрій присутнім.  

Та концертна програма дійшла до кінця. У велике сузір’я  
талантів кожен вплів свою маленьку 

зірочку, але вже яскраву.  Діти все 
робили від душі, чистого серця, в 

якому горить іскорка творчості. Адже 
вона вносить в життя кожного з нас 

крихту радості. Дуже гарне було 
свято, тому довго лунали теплі 

оплески  
присутніх.  

 

 
 
За таке чудове дійство хочеться особливо подякувати 

організаторам свята, Л.М.Гаркуші та Л.В.Котяй, а також 

кожному класному керівникові за підготовлені концертні номери. 
Переглянути фото звіт можна на шкільному сайті. Чекаємо на 

ваші відгуки та пропозиції.   
 

 
 

 

 

  



 
 
23 березня 2012 року в спортивному 

залі Сквирської ЗОШ № 2 відбулися 
районні змагання з баскетболу серед 

юнаків.  
У змаганнях взяли участь команди 

Сквирські ЗОШ № 2, № 3, №5 та 
Буківського НВК. 
          Команду нашої школи 

представляли учні 9-11 класів: Стрижало Владислав, Кулеша 
Ігор, Добровольський Віталій, Мухін Ярослав, Гніздіцький 

Олександр та  Бойко Валентин.   
         Згідно жеребу першу гру наша команда грала з командою 

Буківського НВК. Гра видалася досить легкою, в наслідок чого 
впевнену перемогу з рахунком 24:3 виборола команда Сквирської 

ЗОШ № 2. В іншій стиковій грі зустрілися команди Сквирських 
ЗОШ № 3 та № 5. Тут боротьба видалася більш запеклою і з 

незначною перевагою перемогу з рахунком 20:16  одержала 
команда ЗОШ №5.  

          У другій грі наші хлопці 
протистояли більш досвідченій команді 

Сквирської ЗОШ № 3 і поступилися з 
рахунком 31:17. В свою чергу команда 

Сквирської ЗОШ №5 впевнено 
перемогла Буківських однолітків з 

рахунком 32:8.  
          За результатами змагань перше 
місце здобула команда ЗОШ №5, друге – ЗОШ №3, наші хлопці 

посіли 3 місце. 
     Команду юнаків до змагань підготував  вчитель Олег 

Миколайович Щуревський. 
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