
 

 
На початку жовтня відбулося свято для 

учнів 5-х класів – посвята в п’ятикласники. В 

цей день  учні мали нагоду продемонструвати 

те, чого навчилися в молодшій ланці школи та 

довести всім, що вони гідні носити звання – 

п’ятикласник Сквирської ЗОШ №2.  Свято 

розпочалося візиткою – кожен клас презентував 

свою класну родину. Потім були конкурси та 

розваги. За веселощами непомітно спливав час. 

Кульмінацією свята стала поява МАГІСТРА 

ЗНАНЬ, який прибув для того, щоб посвятити 

учнів у п’ятикласники. Учні 5-х класів урочисто склали присягу наукам і знанням. 

З нотками гордості в голосах звучали слова клятви: 

Ми, учні 5-А, 5-Б, 5-В класів клянемося: 

Дорожити честю класу! 

Примножувати славу школи! 

Вести здоровий спосіб життя! 

Піклуватися про тих, кого ми любимо і того, хто любить нас! 

Досягати премудрості з різних галузей 

знання!  

 Кожен класний колектив був нагороджений 

Грамотою за активну участь у святі. Діти надовго 

запам’ятають цей. У цьому заслуга всіх класних 

керівників 5х класів. Висловлюємо їм слова щирої 

вдячності. А особливо класному керівнику 5-Б 

класу, Ользі Анатоліївні Кухар, яка провела чудове 

свято.  

 

                                                 Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління,  

                                           треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.  
                                                                                                                                                                              А. Барбюс                           
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08 жовтня у школі стартувала декада історії.  В рамках декади 

були проведені заходи для учнів 5-11 класів. Їх підготували та 
провели  учителі історії Людмила Петрівна Щур, Олена Вікторівна 

Доліненко, Валентина Віталіївна Панченко. 
 Учні 9-Г класу, під керівництвом учителя історії Людмили 

Петрівни Щур, підготували та провели презентацію творчих 
проектів: український одяг та українська кухня. 

12 жовтня учні 5-А, 5-Б та 5-В класів разом зі своїм учителем 
історії Валентиною Віталіївною Панченко 

та класними керівниками здійснили заочну 
екскурсію до музеїв України. 
Учні дізналися багато нового про 

Національний музей історії України, музей 
Т.Г. Шевченка в Каневі, дендропарк 

"Софіївка" в Умані, музей під відкритим 
небом "Поляна казок" в Ялті, музей "Хортиця" 

в Запоріжжі тощо. Проводити екскурсію учителю допомагали й учні, 
серед яких найактивнішими були Олександра Стовбецька, Нікіта 

Булгаченко, Софія Декальчук, Євген Ліпецький, Анна 
Кондратюк та Катерина Станіщук. 

Фінішувала екскурсія вікториною, у якій 
перемогу святкували учні 5-А класу.  

Також було проведено гру  для учнів 6-
их класів "Подорож у Стародавній Єгипет", 

історико-літературну композицію для учнів 
8-их класів "Богдан Хмельницький - славний 

козацький гетьман", учні 10-их класів 
випустили стіннівки  на історичну тематику. 

 

22-24 жовтня учні 4-А класу разом з класним керівником Тетяною 

Михайлівною Оленченко та 
педагогом-організатором Любов 

Володимирівною Котяй підготували та 
провели для школярів 1-4 класів свято "В 

гостях у Світлофора Моргайка", на якому 
нагадали правила дорожнього руху, 
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правила поведінки на дорозі. Діти із задоволенням спостерігали за 

грою юних акторів. Навчання дорожньої грамоти було невимушеним, 
бо легко все сприймається через  загадки, ігри, пісні та конкурси. 

Діти усвідомили, що не варто себе вести на дорогах так, як кіт і 
папуга, яких вони бачили на святі. Виконання  Правил дорожнього 

руху – це запорука їхньої безпеки на дорогах. 

 

 

 
З 22 по 26 жовтня у школі проходив Всеукраїнський тиждень 
права. У рамках тижня були проведені наступні заходи: 

 
 Всеукраїнський урок "Права людини" 

 круглий стіл "Антикорупційна діяльність у системі освіти" 
 зустріч з капітаном міліції, старшим оперуповноваженим 

кримінальної міліції у справах дітей С.П.Нємовим на тему "Стоп 
насильству" 

 зустріч з працівниками служби у справах дітей Сквирської РДА 
О.Г.Майок та І.І. Держанівською на тему "Підліткам про 

законодавство" 
 зустріч з лікарем-верерологом  С.В.Глембіцькою та лікарем-

гінекологом О.А.Зінчук 
 тренінг учителя правознавства О.В.Доліненко "Основи 

Конституційного права" для учнів 9-11 класів 
 класні години у 1-11 класах "Підліток і право" 

 книжкова виставка у шкільній бібліотеці літератури правової 
тематики. 

 для учнів 1-4 класів:вікторина "Що ти знаєш про права та 
обов´язки", інформаційна хвилинка "Права дитини - майбутнє 
України", свято "Дитина під парасолькою прав". 
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До вашої уваги фоторепортаж  
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