
 

 

    Давно всім відомо, що здоров’я за 
гроші не купиш. Сьогодні здоровий спосіб 

життя стає більш популярнішим, особливо 
серед молоді.  Спорт починається з двору, зі 

школи. Власний приклад педагога -  
найбільш дієвий спосіб залучити школярів до 

якоїсь справи.  

У рамках декади спорту, 4 квітня 

2012 року у спортивній залі  в товариському 
матчі з баскетболу зустрілися команди одинадцятикласників та 

учителів школи. Це стало справжньою сенсацією. Матч проходив у 
напруженій боротьбі: спочатку в рахунку вели майбутні випускники, 

але досвід і наполегливість педагогів  не дозволив їм здобути 
перемогу. Однак у матчі не було ні переможених, ні переможців, 

оскільки всі  учасники матчу зарядилися масою позитивних емоцій 
та гарним настроєм. 

Склад команд: 
- команда учнів 11-их класів: Ірина 

Шовкун, Михайло Кравчук, Олександр 
Ільніцький, Юрій Станіщук, Микола 
Яременко, Владислав Стрижало, Артем 

Валієв, Владислав Дядюра.  
- команда учителів: Олег Щуревський, 

Богдан Гандзюк, Олександр Півторак, 
Олена Шевчун (учителі фізичної культури), 

Микола 
Петриченко (заступник директора з 

навчально-виховної роботи), Вадим 
Гармонюк (учитель інформатики), Андрій 

Кундиревич (учитель математики), 
Світлана Горобець (учитель початкових 

класів).  

 

                                                 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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6 квітня  учні 2 - А класу, класний 
керівник Олена Володимирівна 

Мошинська, педагог-організатор Любов 
Володимирівна Котяй та активісти 

учнівського самоврядування провели для 
учнів 1 - 2 класів свято "У здоровому тілі 

- здоровий дух".  
      На свято до дітей завітали лікар 

Айболить, мухи-цокотухи, півник з 
курчатами, кіт Базиліо, лиса Аліса та 

Мийдодір з друзями. Вони вчили дітей 
виконувати вправи ранкової зарядки, 

ритмічні вправи, берегти своє 
здоров’я, піклуватися про свій 

зовнішній вигляд. Учні відгадували 
загадки, 

сміялися 
над гуморесками, співали, танцювали.  

Свято завершилося, але ще раз 
нагадало учням як потрібно піклуватися 

про своє здоров’я. 

 

 

 

 

 

На сьогоднішній день пріоритетність екологічної освіти визнана 
всією світовою спільнотою. Тому благоустрою територій, що 

прилягають до навчальних закладів, приділяється значна увага: в 
школі  все повинно бути пронизано прагненням до прекрасного, а 

школярі повинні навчитися відчувати, розуміти, цінувати, і 
найголовніше творити красу. Ось чому благоустрій пришкільної 

території має не тільки естетичне, а й освітнє значення. 

http://poch2.ucoz.ru/_nw/0/23734842.jpg
http://poch2.ucoz.ru/_nw/0/23734842.jpg
http://poch2.ucoz.ru/_nw/0/23734842.jpg


У рамках двомісячника благоустрою 23  березня та 11 квітня 

учнями та педагогами школи впорядковано територію навчального 
закладу. Також були обкопані та побілені дерева у шкільному саду, 

впорядковано клумби на території школи.  
До вашої уваги фото звіт: 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

25 квітня 2012 року в рамках Всеукраїнського тижня 

охорони навколишнього середовища 

учні 6-Б класу разом з педагогом-
організатором 
Л.В. Котяй 

відвідали 
районну 

бібіліотеку, де 
провели цікаву 

зустріч з Г.В. 
Савченко, 

бібліотекарем юнацького відділу, та   
Ю.П. Сердюком, начальником 

Сквирської екологічної регіональної інспекції.  
До уваги учнів був представлений екологічний альманах та 

подорож сторінками Червоної книги України. 

 

      Швидко спливає час... І знову травень... Ще один 

навчальний рік прямує до свого логічного завершення. Пройдуть 
підсумкові та перевірочні роботи, навчальні екскурсії і знову в 

нашій школі, як і в інших школах країни, гостинно розпочнуть свою 
роботу пришкільні оздоровчі табори з денним перебуванням. Ми 

чекаємо на всіх бажаючих цікаво та змістовно  провести час в 
нашому таборі «Дзвіночок» з 28 травня по 15 червня 2012 року.  

Виховна робота у пришкільному  таборі  відпочинку  формується в 
напрямах: спортивно-оздоровча, художньо-естетична та гурткова 
робота. Ви не помітите як мине  14 днів табірної зміни.   

 

Номер підготували: 

Головний редактор: 
Наталія Вигівська 

Журналісти: 
Яніна Баранецька, 
Дарина Бойко, 
Юлія Лінченко, 
Людмила Ковальчук. 
 
 

Свої матеріали 
надсилати за 
адресою: 
пр. Володарського, 2 
 


