
 

 

 

Білі, ніжні, мов пір’їнки, 
Тихо падали сніжинки. 

Білосніжний снігопад 
Вкрив вночі і ліс, і сад. 

 

4 грудня, коли завершується цикл осінніх 
свят, у природі справді розпочинається щось 

нове. Здається, сама природа починає писати 
неповторну зимову казку. Біліють  довкола 

сніги. Мороз розмалювує мережаними 
візерунками вікна. Одним помахом руки вбирає 

іній берізки й вербички у білесенькі сукні. Інколи ми й не помічаємо, 
як звичайнісінькі буденні речі несподівано перетворюються на чарівні 

й небачені. Вся природа ніби прибралася до казки, в яку вірить і з 
особливим нетерпінням чекає кожна людина. 

Зимова пора традиційно вважається найбільш багатою на свята. 
Ціла вервечка дивовижних, прекрасних свят! І свята ті сповнені 

подарунків і родинного спілкування. Та й любимо ми їх за неймовірні 
ворожіння, небесні гостинці, за родинні затишки, празникові 
передзвони... А в душі весь час живе передчуття Дива. 

Отак у каруселі зимових свят будні теж стають  святковими та 
казковими.  

Та учні нашої школи самі уміють творити дива. Жоден із них не 
лишився осторонь свят. Дівчатка ворожили на Катерини, всі разом 

побували на вечорницях на Андрія, кусали калиту, довго не могли 
заснути, коли чекали в гості Святого Миколая, писали листи Діду 

Морозу, рахували дні до Нового року та початку зимових канікул. А 
ще в цьому місяці  взяли участь у багатьох конкурсах.  

Найголовнішим, напевне, був обласний етап конкурсу ім. П. Яцика. 11 
грудня 2010 року на обласному етапі конкурсу   честь Сквири та 

рідної школи  захищали Юлія Омельченко та Валерія Скочко, які 
посіли 4 та 9 місця. 
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День Збройних Сил України відносно нове свято. 

Подвиги захисників Вітчизни – це та велика і велична правда 
історії, яку не перекреслити жодним змінам у сучасному мінливому 

світі. Це взірець реального, дієвого патріотизму для кожної чесної 
людини і свідомого громадянина, наочне свідчення єдності всіх 

поколінь нашого народу.  
Це не тільки свято військових, не тільки захисників Вітчизни, а й 

усіх чоловіків. Цього дня всі чоловіки заслуговують на шану та 
подарунки з привітаннями. Через серце кожного протікає кров наших 

дідів, батьків, які боронили рідну землю.   
У Сквирській  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 свято, присвячене Дню   

Збройних Сил України відбулося  3 грудня 2010 року в спортивному 
залі школи. До складу команд входили юнаки та дівчата 10-11 класів.  

Змагання оцінювали  Малиновська В.С., Петриченко М.А., 
Щуревський О.М. та Гандзюк Б.О.  

Конкурсна програма розпочалася з презентації команд. Під час 
свята свята було проведено безліч різноманітних конкурсів та змагань, 

де юнаки та дівчата показували свої найкращі якості.  Фортуна – 
мінлива і непередбачувана, то посміхається, то відвертається. Тому 
ніхто не міг передбачити переможця в кожному конкурсі, боротьба 

видалася дуже цікавою та напруженою. 
Вболівальники та глядачі мали можливість спостерігати за 

запеклою боротьбою учасників в конкурсах : «Підйом», «Кухар», 
«Гирі», «Влучний стрілець», «Бинт», «Перенесення потерпілого», 

«Лист коханій», конкурс капітанів, «Історичний» та естафеті. Всі 
присутні отримали масу задоволення та позитивних емоцій. 

Команди фінішували дуже щільно, різниця склала 1-2 бали. Та 
все ж члени журі визначили кращих. За результатами змагань  1 

місце посіла команда  10-Б класу, 2 місце – команда 11-А класу, 3 
місце поділили команди 10-А та 11-Б класів. 

 

 
 Команда 10 – Б класу  

 
Команда 11-А класу 

 



 На святі також були нагороджені 
переможці міських змагань зі стрільби, 

збірна Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
(Тренер - Щуревський Олег Миколайович) :  

Анна  Шемітько,  Михайло Кравчук, 
Валентин Лісовий, Артем  Валієв. 

Тож  вітаємо  сильну половину 
людства  з Днем Захисника Вітчизни! 

Бажаємо Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського 

здоров’я, звершення всіх Ваших мрій і сподівань. 
 

 

  
 

Краса, що навколо нас,  притягує, хвилює, 
бентежить нашу уяву. Почуття прекрасного 

вирує у нашому серці, але як непросто їх 
висловити - не вистачає слів. Найчастіше ми 

беремо фарби, пензлик та аркуш паперу і всі 
почуття передаємо на малюнках. Помилуватися 

красою малюнків, колажів, художньої фотографії 
та інших витворів мистецтва   можна було під 
час декади творчості, що проходила в нашій 

школі з 10 грудня.  Відповідно до плану декади, вчителі естетичного 
циклу організували низку заходів: виставки робіт з образотворчого 

мистецтва «Космічні фантазії» та «Чарівна палітра» (до 110 річниці 
з Дня народження Катерини Білокур); дев’ятикласники  

демонстрували на виставці свої художні фотографії, для 6-х класів 
проведено мистецький турнір «Веселкові барві» та виставку 

«Довкілля і здоров’я людини».  Учні початкових класів  теж брали 
участь у декаді. Першокласники  одночасно і гралися, і співали 

«Подоляночка», «Журавель». Учні 2-х класів грали в «Музичний 
телефон», 3-х класів розгадували музичні ребуси та кросворди, 

четвертокласники завойовували «Крісло призера». Всі учні 1-11 
класів мали змогу продемонструвати свої таланти та взяти участь у 

конкурсах «Новорічний подарунок» та «Український сувенір». 
 

        



 

    Новорічні свята - це завжди щось надзвичайно 

чарівне! Це Дід Мороз з подарунками 
і Снігуронька, нарядна ялинка,  лапатий сніг, сміх, 

веселощі та жарти. Напередодні зимових канікул 
Дід Мороз із Снігуронькою завітав на гостини і до 

учнів нашої школи. 27 та 28 грудня відбулися 
новорічні ранки для учнів початкової ланки та 

неповторні свята для учнів середніх класів.  

Дід Мороз та Снігуронька радо всіх вітали з Новим роком! Водили 
хороводи разом із дітлахами та ведучими свята. Веселим витівкам, 

кумедним жартам  Бісенятка  не було меж.  
29.12 старшокласники грали у зимовий КВК. Загальна тема 

фінальної  гри  -  «Зима іде – новорічні свята веде». В цій грі 
стартували дві команди – 9-х кл. – «Гламурні зайчики» та 11-х кл. – 

«Не подарок». Гра розпочалася, як зазвичай, представленням команд. 
Далі конкурсна програма передбачала розминку – імпровізація  «події 

та коментарі», декламування віршів, конкурс капітанів, 
«Сороканіжка», «Зажени авто в гараж», «Закінчи фразу». Команди 

підготували домашнє завдання, що мало назву «У пошуках новорічної 
ночі». Гра була захоплюючою, цікавою і одночасно напруженою. Гра 

для команд закінчувалася з мінімальним розривом у кількості балів. Та 
все ж  чемпіоном Ліги КВК 2010 року стала команда 9-х класів! 

З чим ми вас і вітаємо. 
 

   Починаючи із дитинства, ми поєднуємо 
разом відчуття свята, пухнастий сніг, запах  

святкової ялинки, Діда Мороза і найтаємнішу 
ніч, коли новорічними зірочками і 

ліхтариками висвічується нескінченна дорога 
наших мрій. Мріємо із найпрекраснішими 

надіями і сподіваннями на краще! Я бажаю 

всім Вам отого кращого, про яке Ви мрієте 
вже сьогодні! Я бажаю Вам побачити дорогу 

до цього кращого і мати багато позитивної 
енергії, щоб іти цією дорогою щодня, зустрічаючи мудрих і щирих людей, 

залучаючись до цікавих і різноманітних подій, створюючи щось своє, 

сяюче, неповторне, добре! Веселих Вам свят! 
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