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Олександра Палієнко, 
Яніна Баранецька, 

Данило Котяй (фото) 

 

Наша школа найчисельніша в районі. Тут працюють творчі педагоги  та 

навчається талановита і обдарована молодь. Одним із доказів цього є той факт, 

що в минулому навчальному році учні нашої школи отримали 325 різноманітних 

нагород.  

На одному із засідань учнівського самоврядування ми вирішили створити 

книгу «Рекорди Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №2». Тут же сформували комісію 

(Яніна Баранецька, Олександра Палієнко, Микола Петриченко і Данило Котяй - 

фотограф) і розпочали роботу.   Оголошення написали з невеличкою інтригою, 

що розпочинає роботу комісія, що фіксує рекорди, та не вказали номінації, щоб 

школярі не змогли заздалегідь підготуватися.  

Понеділок, початок нового навчального тижня. Ми поспішаємо, щоб 

першими прийти до школи і ще на порозі піймати напівсонних учнів і зважити їх 

портфелі. Хочемо зауважити, що учні початкових класів справно носять все 

учнівське приладдя, а старшокласники несуть напівпорожнього рюкзака. 

Переваживши всі великі на вигляд портфелі, знайшли рекордсмена. Це 

важкоатлет-п’ятикласник  Куделя Андрій (5-А), в той день його портфель важив 

аж 6 кг 100г. 

На цьому пошуки найкращих не закінчилися. Ледве дочекалися, поки 

закінчиться перший урок, щоб продовжити роботу. Ось і довгоочікуваний 

дзвінок. Ми йдемо на пошуки юної моделі та найвищого учня школи. В коридорі 

людно і гамірно. Хлопці стають навшпиньки, щоб бути вищими, а дівчата  в 

чергу, що дізнатися висоту каблучка.  Нарешті, рекордний каблук – 11 см. І 

дефілює в такому  взутті  юна модниця – Ірина Онищенко, учениця 9-Б класу.  В 

поле нашого зору потрапляють два учні, що кудись поспішають. Це 
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десятикласники – Роман і Валентин  несуть із шкільного буфету булочки до 

сніданку. 

-  Ану, хлопці, ходімо в кабінет медсестри – поміряємо ваш зріст. Ми 

не помилилися. Ще один рекорд до книги. Роман Харченко(10-А) – найвищий 

учень школи, його зріст 196 см.  

Знову довго тягнеться урок. В руках сантиметрова стрічка, а в голові 

думка: де ж знайти «Мар’ю-красу» з найдовшою косою, чи не зустрічалася нам 

така красуня в стінах рідної школи? Ура! Дзвінок, і знову перерва. Ми знову 

йдемо коридорами, зазираючи у кожен клас. 

 - Ой, лишенько! Скільки вас тут? – запитуємо в один голос. 

- 30… - чуємо у відповідь. А чому б і не рекорд. Це ж 7-Б - 

найчисельніший клас нашої школи. Так і запишемо.  

Йдемо далі. У об’єктив нашого фотоапарата потрапляє юна красуня з 

початкової школи. Висока, струнка, коса нижче пояса. Міряємо, 95 см – знову 

рекорд. До книги рекордів потрапляє учениця  4-Б класу Поліщук Марина з 

найдовшою косою.  

Всі «виміряні». Дорогоцінний папірець із прізвищами  і сантиметрами, які 

дуже скоро будуть надруковані на шпальтах шкільної газети та на сайті нашої 

школи. 

Ми заходили у кожен клас. Всі вони особливі, цікаві, по-своєму 

заклопотані. Хтось тримає у руках підручник з хімії, хтось – з біології. Хтось 

повторює завдання з літератури, а хтось списує алгебру чи геометрію. Всі вони 

різні, але… Можна порахувати середній бал навчальних досягнень класу чи 

учня. Рахувати довелося довго.  

До книги «Рекорди Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №2» у 2012-2013 навчальному 

році у номінації «Найвищий середній бал навчальних досягнень класу»  (за 

результатами І семестру) потрапили: 

3-А – 9,96 – кл. керівник Мошинська О.В. – навчання за програмою 

«Росток»; 

5-А – 9,67 – кл. керівник Мельник О.В. – навчання за програмою «Росток»; 

11-Б – 9,72 – кл. керівник Кольоса О.В. – природничо-математичний 

профіль. 

Номінація «Найвищий середній бал навчальних досягнень учня»: 

11,2 серед учнів початкових класів  

- Саградян Алварт – 3-А клас, 

- Саградян Вартуш – 3-А клас, 

- Маліцька Валєрія – 3 –Б клас, 

- Клименко Валерія – 4-Б клас. 

11,2 серед учнів середніх класів 

- Булгаченко Анастасія – 7 – В клас 

     Серед учнів старших класів найвищий середній бал навчальних 

досягнень – 11,1.  Це результат роботи учениці 10-Б класу Бусол Анни. 

Кращими читачами школи стали Кибалюк Наталія (11-А), Артюшок Олена 

(6-Б) та Гаєвський Владислав (4-В).  



Учні нашої школи мають дуже багато досягнень у спорті. У шкільному 

музеї  зберігаються всі нагороди та кубки. Найкращим спортсменом серед 

юнаків став Пасічник Богдан, учень 11-Б класу, який  став переможцем районної 

олімпіади з фізичної культури.  Наталія Зацепа визнана кращим гравцем змагань 

на першість м. Сквири з гандболу на кубок М. М. Ольшевського.  У нашій школі 

навчається єдиний кандидат у майстри спорту з авіамодельного спорту -  Редюк 

Ілля, учень 7-А класу.  

Всі досягнення оформлено в книгу, яку передано до шкільного музею. 

Сподіваємося,  тепер це стане традицією, яка додасть яскравих сторінок в 

історію життя школи. Маємо надію, що наступного навчального року кількість 

номінацій збільшиться принаймі вдвічі. Та якщо ви зараз  маєте досягнення, які 

можуть претендувати на рекорд, звертайтеся, ми обов’язково зафіксуємо їх до 

книги.  

Бажаємо вам  натхнення і творчих злетів, щоб  зайняти достойне місце у 

літописі рідної школи. 

До вашої уваги фоторепортаж 
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Роман Харченко  

Ірина Онищенко 

 
Марина Поліщук 

 

P.S.  На шпальтах нашої газети  розміщено не всі фотографії. Деякі фото 

використано із архіву навчального закладу.   
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