
 

 

Кажуть, що всі дороги ведуть в 

Рим, та в перший осінній день всі дороги ведуть до школи.  В 
цей день школа гостинно відчиняє двері для своїх дітей, бо 

сьогодні – це початок нових звершень. 1 вересня – це не просто 
День Знань, це- родинне свято.  На шкільному подвір’ї ніде 
яблуку впасти.  Гамірно та весело. Розпочалася святкова лінійка.  

Ірина Манукіян та Юрій Федоренко, ведучі свята, запросили 
наймолодших наших школярів, тих, для кого сьогодні вперше 

продзвенить шкільний дзвінок.  Святково одягнені і трішки 
схвильовані  хлопчики та дівчатка сміло крокують за своїми 

першими вчителями. «Другими мамами» для наших 
першокласників стали С.О. Горобець та І.Ю Негеля. Світлана 

Олександрівна , класовод  1-А класу, навчатиме своїх 
вихованців за програмою «Інтелект України», а Інна Юріївна, 

класовод 1-Б класу -   за програмою  «Росток». Саме вони 
поведуть маленьких допитливих дослідників незвіданими 

стежками Країни Знань.  
Директор школи В.С. Малиновська привітала всіх 

присутніх батьків, вчителів, учнівський колектив з початком 
нового 2012-2013 навчального року. Побажала всім терпіння, 

натхнення та творчих злетів. 
Лине срібно-малиновий голос дзвінка. Цього року перший 

дзвінок подали Рижков Костя , учень 11-А класу, та учениця 1-

Б класу Кундиревич Марина. Цього року  в нашій школі за 
парти сяде  564    учні, серед них 41 першокласник. Та свято на 

цьому  не закінчилося, всі учні вишикувалися в колону та 

 

                                                 Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління,  

                                           треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.  
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вирушили на міський стадіон, де  школярів усіх шкіл Сквири з 
початком 2012-2013 н.р. вітали численні гості: заступник голови 

Київської ОДА Т.Л. Подашевська, депутат Київської обласної 
ради, кандидат в депутати до Верховної Ради України             

С.В. Кацуба з дружиною, депутати Київської обласної ради      
Л.В. Центило та В.Г. Губський, голова Сквирської РДА            

М.Д. Горбалінський, голова Сквирської районної ради            
Б.В. Соболь, міський голова Сквири В.Г. Писаренко, начальник 

відділу освіти Сквирської РДА О.В. Заболотний. Крім 
поздоровлень та побажань усі школи отримали подарунки від 

Сергія Кацуби, який очолює благодійний фонд "Майбутнє 
будуємо разом". Причому Сергій Володимирович запевнив, що 

на цьому співпраця зі сквирськими освітянами тільки 
розпочинається. Зокрема наша школа отримала ноутбук для 

педагогів, мультимедійний комплекс та  дошку.  

  

Бути учнем 1-го класу – це дуже цікаво та  

відповідально. Та ще цікавіше стає, коли 

відбувається урочиста посвята в 

першокласники. У перший навчальний день 3 

вересня 2012 року учням  1-А та 1-Б 

класів  було присвоєно почесне звання 

«Першокласник Сквирської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2». Це було справжнє свято з танцями, розвагами, 

конкурсами та піснями. Святкову програму  підготували та 

провели педагог-організатор Л.В. Котяй та учнівський 

парламент, класоводи С.О. Горобець та І.Ю. Негеля, 

танцювальний колектив 3-А класу та учні 5-А класу. 



Учні 1-А та 1-Б класів отримали заповіді першокласників та 

напутнє слово від заступника директора з навчально-виховної 

роботи Н.І. Соболь.   

Після такого свята хочеться не тільки 

відвідувати школу, а знати про все на світі. 

«Першачки» задоволені, а це означає, що 

організатори постаралися на славу. 

 

 

 

       Небезпека підстерігає нас на 

кожному кроці. Треба вміти себе 
захистити. З цією метою з 10 по 

21 вересня у школі пройшла 
декада безпеки 

життєдіяльності.  У рамках 
декади були проведені наступні 

заходи: 

 Години спілкування для учнів 1-11 класів "Дорога - місце 
підвищеної небезпеки". 

 Гра-практикум для учнів 1- 4 класів "Світлофор вимагає 
уваги". 

 Гра-практикум для учнів 7-11 класів "Аварійні ситуації в 
дорожньому русі". 

 Рольова гра для учнів 5-6 класів "Закони вулиць і доріг" 
 Рольова гра для учнів 1-2 класів "Знайомі та незнайомі 

люди". 
 Зустріч з працівником ДАІ, капітаном міліції О.В. 

Тропотягою "Безпека руху". 
 Проведені бесіди "Поводження з легкозаймистими 

матеріалами та речовинами", "Основні правила руху 

велосипедистів", "Правила безпеки на  вулиці, у школі, на 
спортмайданчику, під час перерви та навчальних занять". 

 

 



 

21 вересня у школі був проведений День туризму, 

який  був присвячений Всесвітньому дню 

туризму, що відзначається 27 вересня. 

Програма Дня туризму передбачала участь у 

ній учнів 1-11 класів та проведення таких 

заходів:екскурсії у природу, показові 

виступи  шкільної команди юних 

туристів (переможців та призерів 

районних і обласних змагань), 

туристичний квест.  

      Під час квесту учасники кожної 

команди вирішували логічні завдання, 

шукали потрібні об´єкти на місцевості, будували оптимальні 

маршрути переміщення, виявляли оригінальні рішення та 

підказки. 
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