
 

6 лютого  
розпочалася  
декада іноземної мови 
 

"Перші люди були в Африці", - саме про це говорили учні 3-Б класу на відкритому уроці 
англійської мови (учитель Людмила Анатоліївна Гиренко).У цікавій формі учні ознайомилися з 
новими словами, вивчили правила вживання дієслова to be в минулому часі. Які ж молодці 
третьокласники! Вони  впевнено відповідали біля дошки, працювали з картками, аудіювали 
текст про Африку. ідкритий урок розвитку навичок читання англійською мовою 

та усного мовлення на тему "Наше здоров'я і довкілля" пройшов у 4-А класі 
(учитель Олена Станіславівна Омельченко).  Ігри "Ланцюжок", "Снігова куля", 
тести на вживання лексики, усне спілкування - такі форми роботи подобаються 
дітям, тому й урок пройшов швидко й цікаво. Під час декади іноземної мови діти 
знайомляться зі святами та традиціями Великобританії та США. Уже стало 
традицією проведення костюмованого свята Хелоувін. Учні 7-А класу ( учитель 
Олена Станіславівна Омельченко) вивчили пісні, вірші, зробили собі маски і 
завітали до молодших школярів. Ранок розпочала головна відьма, за нею з'явився 
Джек-ліхтарик з символом свята - гарбузом. А за ними і Кощій Безсмертний, і 
Чарівниці, і стара Шапокляк, і Баба Яга, і Меркурій. Вони не тільки співали й 
декламували, а й проводили для дітей ігри, конкурси. Молодші школярі 
чекатимуть казкових героїв і наступного року. 
 

 
 
 
21-22 лютого 2012 року в приміщенні тиру Сквирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 відбулися змагання зі 

стрільби з пневматичної гвинтівки присвячені Дню захисника Вітчизни.   У змаганнях взяли участь 42 

учасники ( 21 юнак та 21 дівчина). 

За умовами змагань учасники вели стрільбу з відстані 10 м по мішені типу «П». 

Боротьба видалася запеклою, кожен намагався показати найкращий результат. Відразу було помітно 

вихованців шкільного гуртка «Влучний стрілець», які задавали тон як в командній, так і в індивідуальній 

першості. 

    За підсумками змагань у юнаків: 

  1 місце з результатом 99 очок посіла команда 11-Б класу у складі : Кравчук Михайло, Валієв 

Артем, Станіщук Юрій.  

 

 
 

Випуск № 6 (21)  лютий  2012 р.                 шкільна газета Сквирської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 



 2 місце у юнаків з результатом 80 очок виборола команда 9-В класу у складі : Гончарук Дмитро, 

Рудюк Богдан та Яценко Дмитро. 

 3 місце з результатом 72 очка зайняла команда 9-Б класу у складі : Гніздіцький Олександр, Мухін 

Ярослав та Федоренко Юрій. 

    В індивідуальній першості серед юнаків місця розподілилися : 

 1 місце – Кравчук Михайло 11-Б клас ( 37 очок ) 

 2 місце – Муштрук Ігор 10-Б клас ( 35 очок ) 

 3 місце – Стрижало Владислав 11-А клас ( 33 очка ) 

 
    Не менш запеклою видалася боротьба  у дівчат. Якщо питання про переможця змагань не викликало 

сумнівів ні в кого ( перевага надавалася багаторазовим переможцям, чемпіонам міських змагань 2011 року, 

вихованцям гуртка «Влучний стрілець», випускницям 11-Б класу Слободській Олені, Онопрієнко Юлії, 

Шемітько Анні), то за 2 та 3 місця довелося позмагатися. 

За підсумками змагань, як і очікувалось: 

  1 місце з результатом 107 очок здобула команда 11-Б класу. 

 2 місце з результатом 45 очок посіла команда 10-Б класу у складі: Баранецька Яна, Ковальчук 

Людмила та Лінченко Юлія. 

 3 місце зрезультатом 42 очка виборола команда 9-Б класу у складі: Манукіян Ірина, Півторак 

Марина та Шпачук Марина. 

    В індивідуальній першості серед дівчат місця розподілилися : 

 1 місце –  Слободська Олена 11-Б клас ( 37 очок ) 

 2 місце –  Онопрієнко Юлія 11-Б клас ( 35 очок ) 

                       Шемітько Анна 11- Б клас ( 35 очок ) 

 3 місце –  Лінченко Юлія 10-Б клас ( 23 очка )  

 
Змагання підготував та провів керівник стрілецького гуртка «Влучний стрілець» Олег Миколайович 

Щуревський. 
 

Районний літературний конкурс пам’яті Саліми Музиченко «Я 

повертаюсь…» 
    25 лютого 2012 року у приміщенні Сквирського РЦДЮТ на базі районної 
літературної студії «Пролісок» був проведений районний літературний конкурс 
пам"яті Саліми Музиченко "Я повертаюсь...". Конкурс уже став традиційним, оскільки 
проводиться  5-ий рік поспіль. Традиційно у конкурсі беруть активну участь учні 



нашої школи. 
Цього року на розсуд   журі, у складі В.І. Цимбалюка, кандидата педагогічних наук, учителя 
української мови та літератури, К.Ф. Бондарчук, головного редактора районної газети "Вісник 
Сквирщини", О.О. Кучанської, в.о. директора Сквирського РЦДЮТ, свої роботи представляли такі 
учні  нашої школи: 
 
1) Вихованці шкільного літературного гуртка "Юний журналіст" (керівник Наталія Михайлівна 
Вигівська) 

 Сергій Писарюк, учень 5-А класу 

                           

 Анастасія Вигівська, учениця 3-Б класу 

                          
2) Вихованці літературного гуртка "Рідне слово" (керівник Олена Михайлівна Ковальчук) 

 Анна Кондратюк, учениця 4-Б класу 

                           

 Юлія Олійник, учениця 4-Б класу 

                          
3) Вихованці літературної студії "Пролісок" (керівник Л. Процюк-Щербатюк) 

 Валерія Скочко, учениця 5-А класу 

                           

 Лідія Ковальчук, учениця 10-А клас 

                           

Результати конкурсу будуть надруковані в районній газеті "Вісник Сквирщини" 

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


