
 

 

Шкільні новини 

 

Збігає листопад. Прощається з нами чарівна осінь. Попереду зима. 

Але нам так не хочеться розлучатися з листопадом. Чимало заходів було 
заплановано на цей місяць. Протягом місяця проходив ІІ етап олімпіад 

з базових дисциплін, декада української мови та літератури, а також 
ціла низка конкурсів: «Український сувенір», «Новорічний подарунок», 

«Космічні фантазії», «Чарівний світ Катерини Білокур», «Колосок - 2010». 
Про це та багато чого іншого читайте далі… 

 

 
Терпсихора, давньогрецька богиня та покровителька танців, 

зібрала найкращі хореографічні колективи в Макарові. 

 Саме там 13 листопада  2010 року  відбувся обласний 
фестиваль-конкурс дитячих хореографічних колективів "Терпсихора 
запрошує". Програма виступу найсильніших шкільних та 

позашкільних хореографічних колективів Київщини було поділено на 
вікові категорії та різні види й стилі танців. 

Колектив учнів 8-их класів у складі Ірини Титарчук, Анастасії 
Гаркуші, Оксани Петюр, Тетяни Ярмульської, Ярослава Мухіна, 

Владислава Дубини, Валентина Бойка, Владислава Чернишова, що 
стали першими у районі в  номінації "Сучасний танець" (друга вікова 

група) представляли нашу школу на обласному рівні.  
Танець – мистецтво, що існує в часі й просторі. Воно живе в 

момент виконання. У процесі танцю кожна дитина почувається 
учасником неповторного, феєричного, яскравого колективного дійства. 

Учасники танцювальних колективів знають, що таке виснажливі 
репетиції, що таке  справжній успіх у житті, і він досягається лише 

завдяки наполегливій щоденній праці. 
Нехай живе неповторний світ танцю та палає вогнями радості! 

Фестиваль-конкурс «Терпсихора запрошує…»  - це казкове дійство 
щастя та добра, поєднане у русі танцю. 
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Світ - мов казка. І пізнаємо ми його за допомогою слова. За допомогою 

слова відкриваємо таємничість і складність інших наук: географії, 
історії, біології, фізики, хімії, астрономії, математики... 

Отже, словесність - початок усіх наук. Вона джерело, звідки 
починається струмок, який ширшає, набирає сили і розливається 

могутньою рікою. Адже, слово до слова - зложиться мова!.. 
З 3 по 14 листопада у школі проходила декада української мови. 

Вчителі української мови та літератури підготували план проведення 
декади: відкриті уроки та ряд цікавих заходів. Для п’ятикласників -  

мовна вікторина "Чи знаєш ти українську мову?", для учнів 6-х класів - 
гра-конкурс "Слово до слова - складеться мова", мовні несподіванки "У 
світі цікавої фразеології" досліджували семикласники, сторінки  усного  

журналу "День української писемності та мови" гортали учні 8-х класів, 
учасниками інтелектуальної  гри "Найрозумніший" стали 

дев’ятикласники, мовний КВК «Жменя сміху – всім на втіху» 
підготували для старшокласників,  учні 3-11 класів взяли участь у 

шкільному етапі конкурсу знавців української мови  
імені Петра Яцика. 

 9 листопада у рамках декади  для учнів 5-11 класів було 
проведено диктант. Найкраще впоралися із завданням такі учні: 

Катерина Надбайлова (5-Б), Аліна Молдаван (5-Б), Оксана Дмитренко 
(5-В), Олена Сергієнко (6-А), Анастасія Юрченко (6-А), Анастасія Лінда 

(6-А), Олександра Прокопчук (6-Б),  Владислав Корж (6-Б), Анастасія 
Пасічник (7-Б), Ілона Дядюра (7-В), Марія Рабодзей (7-В), Юлія 

Омельченко (7-В), Ірина Титарчук (8-А), Марина Шпачук (8-Б), Микола 
Щуренко (8-В), Наталія Кибалюк (9-А), Тамара Данілова (9-В), Марія 

Швець (10-А), Тетяна Гасло (10-А), Юрій Станіщук (10-Б), Вікторія 
Книш (11-А), Олена Катренко (11-Б) .  

 Перемогу у конкурсі знавців української мови імені П. Яцика 
здобули кращі серед кращих – Станіщук Катерина (3-Б), Скочко 

Валерія (4-А), Сідорова Вікторія (4-Б), Гладун Аліна (5-Б), Булгаченко 
Анастасія (5-В), Лукова Леся (6-А), Прокопчук Олександра (6-Б), 
Омельченко Галина (7-А), Омельченко Юлія (7-В), Титарчук Ірина (8-А), 

Кибалюк Наталія (9-А), Макоцьоба Вікторія (10-А), Рибак Анна (10-Б), 
Книш Вікторія (11-А), Катренко Олена (11-Б) – саме вони  і отримали 

путівку на ІІ (районний) етап конкурсу, що, до речі, відбувся 28 
листопада у приміщенні нашої школи.  

У велику «Жменю сміху…» кожен з учасників поклав свої зерна. У 
мовному КВК взяли участь три команди: «Телепузики» (збірна 9-х 

класів), «Хоробрі зайці» (учні 10-х класів) та «Веселі яйця» (команда 
одинадцятикласників).  Ще з першого конкурсу команди показали, що 

гра буде цікавою, веселою, а перемогу здобудуть найкращі. Під час 
виконання українських пісень учні розкрили свої не тільки вокальні 



таланти, а й артистизм. Конкурс «Спорт – запорука здоров’я », дійсно, 

видався на втіху. Ніхто не міг втриматися від сміху, бо на біг у 
шароварах та ще й  повних повітряних кульок без емоцій дивитися не 

можливо. А  «Цікава пантоміма» заставила розсміятися навіть 
найсерйозніших  на вечорі. Командам для «німого кіно» запропонували  
українські народні казки. «Телепузики» самі, без сторонньої допомоги 

виростили «Ріпку». «Хоробрі зайці» показали «Курочку рябу» на сучасний 
лад. А «Веселі яйця» - з дитинства знайомого всім «Колобка». Домашнє 

завдання «Один день із шкільного життя» кожна команда підготувала 
на славу.  

Непомітно закінчилися всі конкурси. А тоді вже стало не до сміху. 
Довгоочікуваний та водночас хвилюючий момент – оголошення 

результатів. Кожен сподівався на свою перемогу. Та  несподівано для 
всіх перемогла дружба. Кожній команді вручено диплом за І місце.  

 
 

 

З 12 по 15 листопада 2010 року у школі були проведені змагання з 
піонерболу для учнів 6 та 7 класів. Серед шестикласників переможцями 

стали  

збірна дівчат 6-Б класу  
(тренер Б.О. Гандзюк) 

та команда хлопців 6-А класу  
(тренер О.О. Шевчун).  

 

 

Серед семикласників перемогу здобули збірні хлопців та дівчат 7-В 
класу (тренер О.О. Шевчун). Крім шкільних змагань збірні школи  в 

листопаді брали активну участь в міських та районних. Зокрема у 
першості міста з футболу  у рамках обласного фестивалю "Футбольні 

надії Київщини" збірна команда  учнів 1-2 класів (тренер О.М. 
Щуревський) посіла ІІ місце, а збірна учнів 3-4 класів (тренер О.О. 

Шевчун) здобула перемогу і путівку на обласний етап. 



Склад команди:Олександр Пасічник (4-Б), Ярослав Федорчук (4-Б), 

Нікіта Соколівський (3-Б), Володимир Гриша (3-Б), Владислав 
Старинець (4-А), Артур Асавальчук (4-Б), Вадим Охріменко (4-Б), 

Андрій Висоцький (3-Б), Назар Шевчук (4-Б).  
Не гірше футболістів захищали честь школи 
гандболісти на першості Сквири. Збірна хлопців 3-4 

класів посіла І місце (тренер О.О. Шевчун). Склад 
команди: Богдан Кочетков (4-А), Олексій Лісовий 

(4-А), Леонід Мазур (4-А), Владислав Нікітін (4-А), 
Артур Асавальчук (4-Б), Андрій Борисевич (4-Б), 

Вадим Охріменко (4-Б), Олександр Пасічник (4-Б), 
Ярослав Федорчук (4-Б), Володимир Гриша (3-Б). Збірна дівчат 

посіла  ІІІ місце. Склад команди: Анастасія Возна (4-А), Анна Першко 
(4-А), Надія Ісаєнко (4-Б), Вікторія Статкевич (4-Б), Дарина Лагода 

(4-Б), Аліна Климчук (4-А), Катерина Гончарук (3-Б), Анастасія 
Возна (4-А), Анна Гаєвська (3-Б), Софія Мироненко (3-Б).  

 
 

Збірна хлопців 3-4 класів Збірна дівчат 

   Збірні команди хлопців (Олександр Шевчун, Владислав Чернишов, 

Ярослав Мухін, Назарій Хомишак, Дмитро Агапов, Олександр 

Хмельницький, Євген Борисенко, Денис Єфремчиков, Максим 
Єфремчиков, Валентин Піонтківський) та дівчат (Іванна Денисюк, 
Марина Півторак, Надія Ровінська, Ірина Чорноморець, Ліна 

Носанчук, Діана Жураківська, Даша Єперіна, Альона Кіндзерська, 
Даша Можарівська, Ірина Ведмеденко, Марія Гаєвська) 7-8 класів 

посіли І місце на першості міста з гандболу. 
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