
 
 

Грудень – останній місяць року.  Але саме він налаштовує 
кожного з нас на оптимістичну хвилю, хочеться завершити всі 
заплановані справи. Чимало заходів було заплановано на цей 
місяць. Але найважливішими стали участь у  обласному етапі 

ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. 
Шевченка та обласному етап ХІІ Міжнародного конкурсу 

української мови імені П.Яцика 
Також учні нашої школи взяли участь у районних конкурсах: «Український 

сувенір», «Новорічна композиція», «Космічні фантазії», «Об’єднаймося ж, 
брати мої!», «Годівниця для птахів». Про події цього місяця докладніше: 

05 грудня 2011 року відбулася першість міста Сквири зі стрільби з 
пневматичної гвинтівки серед учнів загальноосвітніх закладів допризовного віку з 
нагоди Дня Збройних сил України. Збірна нашої школи, яка вже кілька років 
поспіль є незмінним лідером на цих змаганнях, знову посіла І місце, набравши 110 
залікових балів. Друге місце посіли стрільці 
Сквирського ліцею - 62 бали, третє - Сквирської ЗОШ 
№ 1 - 42 бали. Перемогу нашій команді принесли учні 
11-Б класу:  

 Олена Слободська  - 43 бали; 
 Михайло Кравчук - 33 бали; 
 Анна Шемітько - 33 бали; 
 Юлія Онопрієнко - 31 бал. 
Тренер збірної школи - Олег Миколайович 

Щуревський, учитель фізичної культури та курсу" 
Захист Вітчизни".  Вітаємо з перемогою!!!!  

6 грудня в усіх класах пройшли свята "Хлопців раді 
ми вітати". Класні керівники разом з дівчатками та 
батьками   підготували привітання, пісні, конкурси, 
подарунки для хлопчиків. Учні з задоволенням брали 
участь у різноманітних випробуваннях, слухали 
поздоровлення та розважалися.  Наприкінці свята 
хлопчики отримали символічні подарунки від 
однокласниць. Дівчатка дуже старалися, тому свята 

вийшли цікавими.  
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8 грудня у школі відбулася наукова конференція 
учнів-членів шкільного НТУ "Дивосвіт", у якій 
взяли участь 24 учні  3 - 11 класів. Усі учасники 
конференції були розділені на дві вікові групи (3-6 
класи, 7-11 класи), 
результати їх роботи 
оцінювало 
кваліфіковане журі. 
До роботи у 

конференції були також залучені й  перспективні 
учні, які не є членами НТУ, але можуть ними стати у 
майбутньому, а також учителі та батьки.  

Для захисту своїх робіт, проектів та досліджень усі 
учні-учасники підготували комп‘ютерні презентації, 
вели себе впевнено, володіли змістом робіт. Приємно, що свої перші кроки робили 
і маленькі дослідники - учні початкової школи, які чудово підготувалися і 
презентували свої роботи. 

9 грудня - Вечір старшокласників «Лицарі! Майбутнє у ваших руках!» 
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 : «Кухар», «Гирі», «Влучний стрілець», «Бинт», 
«Перенесення потерпілого», «Лист коханій», конкурс капітанів, «Приший 
ґудзик» та естафета. Всі присутні отримали масу задоволення та позитивних 
емоцій. 

Члени журі визначили кращих. За результатами змагань  1 місце посіла 
команда  10-Б класу, 2 місце – команда 11-А Б класу, 3 місце у 10-А. 

 
13 грудня  всі  учні  школи з радістю зустріли свято Андрія. В усіх класах 

пройшли чудові веселі розваги.    А у 3 - В класі пройшло родинне свято "Кусання 
калити"(класний керівник Лариса Антонівна Примачок). Діти знайомилися із 
традиціями святкування. Учасники свята багато жартували, відгадували загадки, 
співали частівки. Ведучі вечорниць пригощали гостей калитою та варениками. 

Свято просто не проходить,  
в серці струночка бринить, 

про Андрія вечір-спогад 
в нашім серці буде жить.  

 
 
 
 
 



Усі діти  з великим нетерпінням чекають 19 грудня. На передодні свята 
Миколая діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у 
поштову скриньку або кладуть за вікно. У день перед святом згадують всі свої 
добрі і злі вчинки, зважують: чого більше. Чи буде подарунок, а чи, можливо, 
різка? Бо чемні діточки обов`язково знайдуть під подушкою подарунок у вигляді 
солодощів , а неслухняні – срібний прутик. Ця різочка є своєрідним 
попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і виправитися… 

Написання листа Миколаю – невід’ємна частинка свята, що стала традицією. 
Тож Святий Миколай завітав і до нашої школи. Всі слухняні дітки отримали 

вітання та подарунки від небесного гостя. 
23 грудня у школі пройшли святкові новорічні 

ранки для учнів початкової школи. Дітей 
привітали казкові герої Принц, Попелюшка, Баба 
Яга та інші. Але найбільше діти чекали на зустріч з 
Дідом Морозом та Снігуронькою, які разом з 
учасниками свята танцювали, водили хороводи, 
співали, грали в різноманітні ігри. Дід Мороз з 
Снігуронькою 
привітали усіх діток 

та їх батьків з наступаючим Новим роком та 
нагороджували учасників конкурсів призами. 

          Свято пройшло весело, цікаво, залишило 
багато незабутніх вражень.  

Створити таке чудове свято для дітей нам 
допомогли Віктор Іванович Мягков, Сергій 
Олександрович Можарівський та Василь 
Леонідович Манукіян. Хочемо висловити щиру 
подяку цим небайдужим людям за спонсорську допомогу. 

Напередодні новорічних та різдвяних свят прийнято загадувати бажання і 
вірити, що вони обов'язково здійсняться. Від усієї душі зичимо  Вам та Вашим 
родинам  великого людського щастя, міцного здоров'я, добра й радості, вірних 
друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші  добрі 
надії і прагнення, принесе достаток і добробут Вашим сім'ям. Нехай панують у 

ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов. Веселих Вам свят! 
Цього ж дня було проведено міс школи -2011. П’ятеро вродливих 

та талановитих дівчат демонстрували всім присутнім свою вроду 
та таланти. В конкурсі взяли участь: Даша Бойко – 10-Б, Настя 
Миронська – 9-Б, Оксана Петюр – 9-А, Юля Комарніцька – 10-
А та Катя Круківська – 11-Б.  Краса і талант не мають чітких 
меж, тому визначити переможницю було дуже важко. За 
результатами конкурсів МІС ШКОЛИ 2011 стала Анастасія 
Миронська, титулу віце-міс удостоїлися Оксана Петюр та 
Катерина Крукувська.  Юлія Комарніцька завоювала серця 
глядачів та стала міс глядацьких симпатій. 

 



   
Канікули  вже розпочалися, можна й відпочити, але  
27 грудня відбулися районні змагання з тенісу настільного серед учнівських 

команд загальноосвітніх закладів Сквирщини. У змаганнях брали у часть збірні 
команди шкіл. Склад команди - 4 учні (2 юнаки та 2 дівчини). Нашу школу 
представляли Півторак Марина (учениця 9 - Б класу), Кищук Ігор (учень 9 - Б 
класу), Лебідь Вадим (учень 8 - Г класу) та Зацепа Наталія (учениця 7 - Б 
класу).  У запеклій боротьбі Півторак Марина зайняла ІІ місце. 

28 грудня у приміщенні Сквирської ЗОШ І - ІІІ ступенів №3 відбулися змагання 
з шахів серед учнівських команд загальноосвітніх навчальних закладів у рамках 
районної спортакіади школярів Сквирщини. У змаганнях брали участь 9 команд. 
Склад команди 2 юнаки та 1 дівчина. Нашу школу захищали Станіщук Юрій 
(учень 11 - Б класу), Стрижало Владислав (учень 11 - А класу) та 
Герасимчук Аліна (учениця 9 - Б класу).  Команда вдало провела усі зустрічі, 
але у фіналі поступилася команді ліцею і посіла почесне ІІ місце. Переможці та 
призери були нагороджені почесними грамотами Ми вітаємо срібних призерів 
шахового турніру та бажаємо не зупинятися на досягнутому.   

 
31 грудня. Відриваючи  останній 

аркушик на календарі, кажемо собі: 
ну от і минув ще один рік - вагома 
часточка нашого життя. 
Намагаємося згадати, яким він був, 
що встигли зробити, і тішимо себе: 
ось у новому році все буде краще... 
З такими чи подібними думками 
щоразу переступаємо поріг нового 

року. Щедрішаємо на усмішку, бажаємо одне одному щасливих і 
сонячних днів, веселого настрою, міцного здоров'я. Спалахують вогні 
новорічної ялинки, до оселі заходить з гостинцями для дітлахів добрий 
Дід Мороз...  

...Новий рік. З нетерпінням чекаємо його, з особливим настроєм 
переступаємо поріг у рік прийдешній. І нехай це радісне свято завжди 
залишає світлу пам'ять і побажання одне одному усмішок, дружніх 
взаємин, сонячних і мирних днів, гараздів і здоров'я в щасливому 
новому році. І до нових зустрічей на сторінках нашої шкільної газети. 
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