
 

 

 

Вийшов січень у кожусі – білі брови, білі вуса. 
Біла торба у руках, зорі світяться в очах. 

Січень сипав із торбинки сніг на сосни і ялинки,  
А з дерев на стежечки сніг трусили білочки. 

Л. Новикова 
 

  Січень – пора зимових канікул. Канікули - це 

завжди радість! Скільки свят і розваг в цей  час! Це 
зустріч Нового року з ошатною ялинкою, веселі 

колядки на Різдво, катання на лижах, ковзанах, санях, веселі гірки, 
снігові фортеці, таємничі ворожіння, чарівні і загадкові бабусині 

оповідання. Та найважливішим залишалося – провести канікули з 
користю.  

 

Шкільні новини 

 
У  перші дні нового року , а саме 05 січня, у спортивному залі 

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 відбулися змагання з шахів серед 
учнівських команд м. Сквири у рамках І обласної олімпіади учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Київщини.  
Нашу школу представляли кращі серед кращих:     

Стрижалко Владислав – 10-А, 
 Станіщук Юрій – 10-Б, 

 Єрмолович Денис - 8-Б, 
 Лінченко Юлія – 9-Б, 

 Герасимчук Аліна – 8-Б.   
У командному заліку вони  отримали почесне ІІ місце. А в 

особистому заліку у своїй віковій групі  Стрижалко В. та        
Лінченко Ю. посіли ІІІ-і місця. Герасимчук Аліна зайняла ІІ місце, що 

стало путівкою на обласні змагання.  
15 січня 2011  року відбулися обласні зональні змагання з 

шахів, на яких Аліна виборола ІІІ місце. 
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Та учні нашої школи ніколи не зупиняються на досягнутому. 
Скориставшись нагодою, збірні команди дівчат та юнаків взяли 

участь у першості міста з гандболу серед школярів на кубок         
М.М. Ольшевського, який проходив 19-21.01.11 року.  

 До збірної команди юнаків увійшли:  

Старинець Ярослав – 11-А, Кравчук Михайло – 10-Б, 
Шевчун Олександр – 8-Б, Мошківський Ярослав – 8-В, Хомишак 

Назар – 8-Б, Чернишов Владислав – 8-А, Мухін Ярослав – 8-Б, 
Агапов Дмитро – 7-В, Хмельницький Олександр – 7-Б. Кращим 

гравцем став Старинець Ярослав. 
Шовкун Ірина – 10-А, Сопіженко Катерина – 11-А, Лінченко 

Юлія – 9-Б, Музика Аліна – 9-А, Півторак Марина – 8-Б, 
Носанчук Ліна – 7-В, Кіндзерська Альона – 8-В, Бачинська 

Тетяна – 11-А об’єдналися у збірну команду дівчат. Кращий гравець 
із команди дівчат – Ірина Шовкун. 

У змаганнях команда хлопців зайняла ІІ місце, а дівчата 
вибороли І.  У загальнокомандному заліку  стали першими, вкотре 

довівши, що найкращі любителі спорту і перемог навчаються у 
міській школі №2. 

 
 

 
 

 

 

  
 



 

Зерна педагогічного досвіду 

 
У справжнього вчителя — найважче і найрадісніше життя,  

трепетно хвилююча і болісно складна творчість,  
незбагненно тонкі і вічно вдосконалювані інструменти,  

якими він діє на людську душу.  
В. О.  Сухомлинський 

Учитель народжується двічі: перший раз, коли з’являється на 

світ, другий – коли сам стає творцем. Він має справу з дитячими 
душами – з надзвичайно тендітним «матеріалом». Тому школа 

потребує такого вчителя, який здатен любити й відчувати душу 
дитини, відданий своїй справі, небайдужий до свого покликання. 

Такий учитель повинен бути ерудованим, комунікабельним, творчим 
і постійно підвищувати свій рівень майстерності.  

Конкурс «Учитель року» - яскравий приклад підтримки 
державою творчих починань педагогів. Нинішнього року честь 

школи на обласному рівні захищали Таїса Іванівна Хоцянівська у 
номінації «Початкова школа» 

 

 
 

 

 
 

і Тамара Василівна Хомяк  у 
номінації «Світова література». 

 
Захищати честь школи, району – дуже почесна і водночас 

відповідальна місія. За результатами конкурсу у таблиці рейтингу 
Таїса Іванівна на восьмій сходинці, Тамара Василівна  - на дев’ятій.  

Та найважливішим залишається участь. А підготовка до 
конкурсу – це постійне навчання, під час якого по зернятку збираєш 

розмаїття педагогічних знахідок. А це в свою чергу розправляє 
крила, надихає на нові здобутки, відкриття, на самовдосконалення, 

підтримує вогник творчого завзяття. 
Бажаємо Вам відчуття повноти і неповторності життя, 

невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської 
пам’яті. 

Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх 
Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача! 

 

 



 

 

Обдаровані діти 

 
 
 Однією з форм роботи з інтелектуально 

обдарованою молоддю є Мала академія наук України. 
МАН забезпечує творчий, інтелектуальний, духовний 

розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до 
майбутньої професійної  та громадської діяльності 

школярів. 
15 січня 2011 року відбувся І етап цього конкурсу-

захисту. Нашу школу представляли 11 учнів, які посіли такі місця: 
 

І місце  
 Сопіженко Катерина – 11-А, науковий керівник – Плівачук  К. В.; 

     

  ІІ місце 
 Бусол Анна – 8-Б, науковий керівник – Седлецька І. П.; 

 Гавриш Ірина – 9-А, науковий керівник – Ковальчук О. М.; 

 Лінченко Юлія – 9-Б, науковий керівник – Мельник О. В.; 

 Пасічник Богдан – 9-Б, науковий керівник –Малиновська В. С.; 

 Ільніцький Олександр – 10-Б, науковий керівник – Яценко О. М.; 

 

             ІІІ місце 
 Федоренко Юрій – 8-Б, науковий керівник – Гурківська Н. В.; 

 Гаврилюк Владислава – 9-А, науковий керівник – Стовбецька Т. А.; 

 Березюк Тетяна – 11-А, науковий керівник – Стовбецька Т. А.; 

 Медвіцька Віта – 11-Б, науковий керівник – Панченко В. В.; 

 Старинець Ярослав – 11-А, науковий керівник – Плівачук К. В. 

 

Варто зазначити, що завдяки таким результатам у 
загальнокомандному заліку Сквирська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на І 

місці.  
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