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Кольоса О.В. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Хай небо Вам всміхається довіку, 

І квіти шлють Вам ніжний запах свій, 

А все хороше, зроблене без ліку, 

Хай завжди буде в пам’яті людській. 

За роком рік життя невпинно лине, 

Дарує весен веселковий час. 

У цю прекрасну ювілейну днину 

Вітання щирі Ви прийміть від нас. 

Хай доля шле лише добро і щастя, 

Міцне здоров’я, море благ земних, 

А щедрі дні, мов рушники квітчасті, 

Нехай ще довго стеляться до ніг. 

 

 

Рабодзей О.М. 

Муренко С.Я. 

Ящук В.І. 

Шеремет О.Б. 

Шовкун Л.Л. 

Квітко В.Р. 

Плівачук К.В. 

Примачок 

Л.А. 

Царик К.А. 

Кондратюк Т.Є. 

Валігура А.І. 

Негеля І.Ю. 

Горобець С.О. 

Левенчук Л.І. 

Григор’єва Т. В. 

Ліщук Н.Ю. 

Якщо маєте пропозиції 

щодо газети або бажа-

єте привітати однок-

ласників чи вчителів, 

звертайтеся до редак-

ційної колегії!!! 
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Дорогі  вчителі! 
Вітаємо Вас з ДНЕМ УЧИТЕ-

ЛЯ! 
Бажаємо щастя, здоров’я, успі-

хів, натхнення у вашій нелегкій 

праці.  
Ми Вас дуже поважаємо і ша-

нуємо, навіть, коли  не  слухає-

мо. 



 

Жовтень 2009 рік 

Жовтень по праву можна назвати художником осені, який  

розмалював землю у різні кольори.  У Сквирській  загальноосві-

тній  школі І-ІІІ ст. №2  цей місяць видався  досить плідним. 

Про це свідчать заходи, які  були проведені.    

6 жовтня  відбувся районний семінар для вчителів історії, 

відкритий урок у 10-Б класі показала Панчен-

ко В.В.  

8 жовтня  проходив районний семінар для вчителів геграфії, готу-

вали його Горбачук Л.О., Царик К.А.  

13 жовтня – районна школа педагогічної майстерності, в якій 

працювала Омельченко О.С. Вона показала урок англійської мови . 

З 5 по 22 жовтня проходив І етап Всеукраїнських предметних 

олімпіад, у якому взяли участь 232 учні 6-11 класів. 

Образотворче мистецтво 
6-Б – Селіванова Оксана 

7-В – Петюр Оксана 

8-Б – Бондарчук Маргарита 
9-Б – Яковець Катерина 

10-А – Ярошенко Юлія 

11 – Золотіна Наталія 

Українська мова та література 

7-А – Бусол Анна 

8-А – Максимчук Марина 
9-Б – Рибак Анна 

10-Б – Шовкун Анна 

11 – Горобчук Олена 

Англійська мова 

8-Б – Гогунський Сергій 

9-А – Маційчук Марина 
9-Б -  Поночовний Юрій 

10-Б – Шовкун Анна 

11- Зінчук Роксолана 

Біологія 

10 – Поплавська Марина 

8-Б – Баранецька Яніна 
11 – Горобчук Олена 

9-А – Станіщук  Юрій 

Інформатика 
11 – Щур Богдан 

8-Б – Большаков Андрій 
9-А – Станіщук Юрій 

10-Б – Шамрай Андрій 

Зарубіжна література 
7-А – Бусол Анна 

8-Б – Пасічник Богдан 

9-Б – Поночовний Юрій 

10-А – Кравчук Дарина 

11 – Воронько Каріна 

Фізика 

7-В –Янченко Владислав 

8-Б – Пасічник Богдан 
9-А – Станіщук Юрій 

10-Б – Шамрай Андрій 

11 – Янченко Олена 

Хімія 

8-Б – Гогунський Сергій 

9-Б – Поночовний Юрій 
10-Б – Болтівець Дмитро 

11 – Горобчук Олена 

Основи правознавства 
11 – Задерій Ліза 

10-А – Мусійко Сергій 

9-Б – Поночовний Юрій 

 Географія 

7-А – Бусол Анна 

8-Б – Ковальчук Людмила 
9-А – Ільніцький Олександр 

10-А – Березюк Тетяна 

11 – Янченко Олена 

Математика 

11 – Янченко Олена 
10-Б – Шовкун Анна 

9-А - Станіщук Юрій 

8-Б – Ковальчук Людмила 
7-А – Ковалевський Владислав 

6-Б – Зозуля Каріна 

Економіка 

11 – Янченко Олена 

10 – Сопіженко Катерина 
9-А  – Ільніцький Олександр  

Історія 

8-Б - Надбайлова Наталія 
9-Б –Гаврилюк Світлана 

10-Б Шовкун Анна 

11 – Янченко Олена 

Трудове навчання 

9-А – Маційчук Ірина 

9-А – Кулак Юлія 
11 – Веліганюк  Дмитро 

9-А  –  Лісовий  Валентин 

9-А – Кравчук Михайло 
11 – Тімченко Юлія 
Англійська  мова             

 11 – Зінчук Роксолана 
10-Б – Шовкун Анна 

9-Б – Поночовний Юрій 

9-А – Маційчук  Ірина 
8-А – Гогунський Сергій 

 

 

Районний семінар для 

вчителів історії 

Районний семінар для вчите-

лів геграфії 

 

ТЕСТ «ПРОТИСТОЯННЯ СТРЕСУ» 
Відповідати на питання   «майже завжди», «часто», «інколи», «майже ніколи» 

щодо наступних стверджень. 
1.   Мене дратують дрібниці. 
2.   Я нервую, коли потрібно на когось чекати. 
3.   Коли я потрапляю в незручну ситуацію, то червонію. 
4.   Коли я серджуся, то можу когось образити. 
5.   Я не терплю критики, дратуюсь. 
6.   Якщо в транспорті мене штовхнуть, то відповідаю так само або грубо. 
7.   Увесь вільний час я чимось зайнятий. 
8.   На зустріч завжди приходжу завчасно або запізнююсь. 
9.   Не вмію вислухувати, завжди вставляю репліки. 
10.  Страждаю на відсутність апетиту. 
11.  Буваю неспокійним без причин. 
12.  Вранці почуваюся погано. 
13.   Почуваюся втомленим, погано сплю, не можу відключитися. 
14.  Після тривалого сну не почуваюся добре. 
15.  Гадаю, що із серцем у мене не все гаразд. 
16.  У мене виникають болі в шиї та спині. 
17.  Я барабаню пальцями по столу, а коли сиджу, качаю ногою. 
18.  Мрію про визнання, хочу, щоб мене хвалили за те, що я роблю. 
19.  Вважаю себе кращим за інших. 
20.  Не дотримуюсь дієти. 

 

Обробка отриманих результатів 
Результати тестування підрахувати за наступною шкалою: 

 
З0 балів і менше. Учень спокійний і розміркований, урівноважений, вирішує пробле-

ми, які виникають, не панікуючи, послідовно, не страждає на завищену або низьку 

самооцінку. 

31—45 балів. Учень відчуває напруження, страждає від стресу як у позитивному 

сенсі (тобто у нього є прагнення досягти чогось), так і в негативному. 

46—60 балів. Для учня дуже важлива думка оточуючих, і це тримає його в стані 

стресу. Він постійно працює «на результат», не може відволіктись від думки про 

вирішальну подію (майбутню контрольну чи іспит) і розслабитись. 

61 бал та більше. Учень дуже вразливий, його хвилюють навіть дрібні труднощі. 

Тяжко переносить стрес (у нього може підвищуватись температура, з'являтись 

відчуття втоми та слабкості, роздратування, порушення сну). 

Варіант відповіді Бали 

майже завжди 4 

часто 3 

рідко 2 

майже ніколи 1 

Психологія 



 

Жовтень, 2009 рік 

15 жовтня близько 200 учнів 1-6 класів від-

відали виставу ―Троє поросят‖, перероблену 

на новий лад, а учні 7-11 були захоплені пос-

тановкою”Така проста історія‖.  

 У жовтні відбулася Декада математики. У 

рамках Декади проводилося багато цікавих  

заходів, серед них ―Брейн-ринг‖ для учнів 7 

класів, гра ―Останній герой‖ для 8-х, турнір 

―Математичні меридіани‖ тощо. 

 

Декада математики,  

учні 7-А класу 

Тиждень права, який проходив з 12 по 16 жовтня, був насичений такими подіями: 

у 1-11 класах пройшов урок права ―Відповідальність перед законом‖.  Також відбу-

лася зустріч із представниками соціальної служби та правоохоронних органів 

―Молоді про законодавство‖, відеолекторій, конкурс-виставка шкільних газет на 

тему: ―Антиреклама на тютюнові та алкогольні вироби‖. 

З 19 по 23 жовтня – тиждень історії, який розпочався науковою конференцією на 

тему: ―90 років Українській революції 1917-1921рр.‖, що відбулася у 10-А та 10-Б 

класах. Її підготували Панченко В.В., Доліненко О.В. Тиждень продовжився випус-

ком стінгазет ― 90 років Українській революції 1917-1921 рр.‖(10-А, 10-Б, Панченко 

В.В., Доліненко О.В.), пошуковою роботою учнів 11 класів ―65 років визволення 

України від німецьких загарбників‖. 

Протягом жовтня  відбулася зустріч дитячого гінеколога Зінчук О.А. з дівчатками 5-

х, 8-х класів. Лікар провела  бесіду  про «Шкідливість раннього статевого життя». 

Учні 6-х класів прослухали лекцію дитячого лікаря Превір Т.М.– «Гігієна статевих 

органів». Начальник відділу у справах сім’ї та молоді РДА  Поліщук С.О. розповів  

8-их класів «Про що гласить закон». А також восьмикласники переглянули фільм 

«Наркоманія – крок у безодню». 

 

Жовтень 2009 рік 

 

 

 

 

 

Пролунав дзвінок, а в класі гамірно, як у ву-

лику. У коридорі чути  кроки, відкриваються 

двері і до класу заходить наша вчителька Анна 

Володимирівна Старинець. Вистукуючи каблу-

чками, вона прямує до столу. Ми враз затихає-

мо, вітаємось і спокійно сідаємо за парти.  

Перший урок – математика. Вчителька спо-

чатку розповідає новий матеріал, відкриває свої 

секрети, як правильно розв’язувати задачі, а 

потім вже викликає до дошки, щоб перевірити, 

як учні засвоїли матеріал. Деякі з нас побою-

ються туди виходити, але Анна Володимирівна вміє заспокоїти, переконати. 

На початку уроку з української мови вчителька наголошує, що писати потрібно 

охайно, без помилок. Вчителька диктує, а сама повільно ходить рядами, дивиться у 

зошити, як учні працюють. Кого посварить, а кого по голівці погладить. 

Наша  учителька як яблуня, на якій тримаються яблука, слухняні – червоні, неслу-

хняні – зеленкуваті. 

А от коли  починається урок англійської мови, ми з Тетяною Миколаївною Чор-

ною відразу потрапляємо до Англії, йдемо вулицями, що вкриті бруківкою, де високі 

будинки. А на балконах і вітринах магазинів горщики з квітучими вазонами. Погода 

мінлива, похмуро. І люди дивно одягнені. 

Ми зачаровано слухаємо, що розповідає англійсь-

кою мовою вчителька, а потім наперебій відповідає-

мо на запитання. Іноді мені здається, що сама Тетя-

на Миколаївна жила в Англії, так багато вона знає 

про цю країну. 

Коли закінчуються уроки, ми йдемо на групу продо-

вженого дня. Тут нас зустрічає Валентина Олексіїв-

на. Вона нам дуже подобається, особливо її усміш-

ка, добрий погляд, лагідні руки. 

А ще у вільний час я відвідую  РЦДЮТ, бо маю багато захоплень: малюю, займа-

юся бісероплетінням, співаю, танцюю. А бувають такі дня, коли потрапляю в казко-

вий світ,  розвиваючи талант творчого пізнання світу з Людмилою Володимирівню 

Процюк – Щербатюк під час занять в «Рідному слові». 

 

Важалюк –Грабовецька Аня, 

учениця 4–В класу 



 

Творчим пером 

Мої учителі 
Привіт! Мене звуть Настя. Навчаюсь у четвертому класі. І хочу вам розповісти 

про своїх дорогих учителів. За чотири роки я зрозуміла, що найважча професія у 

нашому житті це не будівельник, а вчитель. Недарма кажуть, що вчитель це  –

головна особа класу. І я для себе зробила висновок, що це дійсно так. Я маю вже 

п'ять учителів ,які старанно навчають нас, ведуть дорогою знань. Це: Старинець 

Ганна Володимирівна – класний керівник, Гиренко  Людмила Анатолівна – вчи-

тель іноземної мови, Гандзюк Богдан Олександрович – вчитель фізкультури, вчи-

телька музики –  Валігура Ал ьона Іванівна та педагог з групи продовженого дня – 

Момотюк Валентина Олексіївна. Ці особи ведуть нас правильним шляхом. 

Для мене найкращою серед усіх учителів є Ганна Володимирівна. Щоразу, коли 

ми  починаємо вивчати якийсь новий матеріал, то на її обличчі з′являється тепла і 

яскрава усмішка, яка підбадьорює нас. Ця фея ніколи не журиться.  Разом з нею ми 

пройшли довгий шлях. Брали участь у різних конкурсах, зма-

ганнях , займали призові місця. Побували в багатьох місцях. Ця 

чарівниця вкладає всю душу у нас. І робить все можливе, щоб 

ми були першими. Ми її дуже любимо. Говорити по-англійськи 

нас навчає Гиренко Людмила Анатолівна. Вона старанно пра-

цює, щоб ми  були ще  розумнішими і хотіли знати іноземну 

мову. На уроці ми вивчаємо нові слова, граємося, робимо різні 

вправи. Ми дякуємо цій вчительці за працю. 

 Щоб ми були здоровими і міцними, наш Богдан Олександро-

вич старанно проводить уроки фізкультури. Ми робимо заряд-

ку, граємося, виконуємо різні вправи. У минулому   році  брали 

участь в конкурсі «Козацькі заба-

ви». І зайняли друге місце. Наш 

Богдан Олександрович сильний, мужній і добрий. Ми 

його дуже поважаємо. 

Ми маємо гарні голосочки завдяки нашій вчительці із 

музичної грамоти. Щоразу, займаючись з нею,  ми 

демонструємо свої таланти. І всі слухачі залишаються 

нами задоволені. Дякують за виступи. 

 Дуже поважаємо ми нашу вчительку з продовженого 

дня . Вона дуже працьовита. Школі, учням віддала все 

своє життя. Вона фахівець своєї справи. Особливо 

любить робити з нами математику. Мені подобається те, як вона підтримує в класі   

дисципліну. Валентина Олексіївна ділиться з нами цікавими розповідями. Ця вчи-

телька одна з  найстарших в школі, її поважає кожен учень. І ми її старання дуже 

цінуємо. 

Дорогі учителі, вітаю вас з  професійним святом! Бажаю щастя, радості, здоро-

в’я, злагоди в сім’ї і  добробуту в родинах! Ми вас  усіх дуже любимо! 

Булгаченко  Анастасія, 4-В клас  

 

Момотюк Валентина 

Олексіївна 

Валігура А.І., Вуйко В.О., Мошин-

сько О.В. 

 

Творчим пером 

ЗУСТРІЧ З КУНИЦЕЮ 

Одного разу ми з  братиком побували у лісі. Там   почули неймовірний спів пта-

шок,  побачили дупло, де жила маленька білочка. Вона багато працювала, адже  не-

забаром прийде зима, а тому потрібно запасатися продуктами. Біля білка проживала 

куниця. Вона весь час хотіла нашкодити своїй сусідці. Сергійко налякав куницю, і 

вона чимдуж кинулася тікати. Раптом з дупла випало три горішки. Ми не знаємо, 

чому білка  дала саме три горішки, нас було  ж лише двоє… 

 

Скочко Валерія, 3-А клас 

СЕКРЕТ 

Кажуть, у лісі трапляються різні дива. Адже тут можна зустріти безліч тварин, 

птахів, комах і навіть чудовиськ. «Чому чудовиськ?» - запитаєте ви. Хоча б тому 

що,  коли б вам довелося свою тінь побачити, а за нею ще й  високе дерево , так і 

здалося б , що на вас ось-ось нападе щось величезне і страшне. А в лісі  тим часом 

нікогісінького страшного немає. Тільки й чути: «ку-ку», «тьох-тьох», «цінь-

цвірінь». І вся ця дивовижна музика переливається з одного вуха в інше. 

Ось так одного разу, я мандрувала лісом. Мене переповнювали гарні почуття. Чому 

б не веселитися?! На одному з дерев я помітила сонячного зайчика. Він скакав з 

листочка на листочок, мов непосидюче хлопчисько, і біг кудись далеко увись. Ще 

мить – і його не стало. Раптом почувся шум, затріщали сухі гілки і переді мною про-

майнуло щось невелике і руде. Я помітила довгий пухнастий хвіст, тоненькі лапки і 

витягнуту мордочку. Створіння подивилось на мене хитрими, і водночас, як мені 

здалося, добрими очима. То була лисиця. Вона  чкурнула поміж дерев так, що я не 

втрималася і  собі побігла за нею. Задихаючись, ніби брала участь в змаганнях з бі-

гу, подумки гніваючись, що побігла через ці хащі, кропиву, реп’яхи, я натрапила на 

роздоріжжя. Дві стежки: одна вказувала на дерева і гриби, а інша – на лисицю. Я 

лише на мить завагалася, куди прямувати, адже бігла за лисицею, а тут ще й гриби .  

На мить здалося , що все те – сон, і мама щось крізь нього говорить, та я біжу. Та 

ось попереду  я побачила щось схоже на нору. Зупинилася, обернулася – все довко-

ла горіло яскравими барвами літа. Раптом із нори вийшла стара лисиця. А коли вона 

відкрила рота і почала говорити, то я оніміла . 

– Підійди до мене! Не бійся! Я знаю, що тебе привело сюди. Ти дуже розумна і до-

питлива дівчинка.  Стараєшся гарно вчитися, щоб отримувати хороші оцінки. У ме-

не для тебе є подарунок. Я вже дуже стара лисиця. Частина моєї мудрості зберіга-

ється у цьому зубі. Візьми його і бережи. Рости мудрою, слухняною дівчинкою, але 

про нашу з4стріч нікому не розповідай. Нехай це буде нашим секретом,  – при цьо-

му вона подала мені звичайнісінького зуба. 

– Русланко, вставай! – все голосніше гукала мама. – Уже час вмиватися! А то сніда-

нок проспиш. 

—Ой, зараз встаю! – лиш тепер я зрозуміла, що то був лише сон. Проте маю надію, 

що оцінки у мене будуть хорошими. Хм, цікаво. Якби я подарувала  такий зуб бра-

тику, він би перестав приносити двійки?  

 

Коршунова Руслана, 4-А клас 
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