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УВАГА! 
Адміністрація школи оголо-

шує конкурс на кращу ембле-

му (герб) школи. Роботи прий-

маються до 30 грудня 2009 ро-

ку. Роботу можна подавати у 

вигляді малюнка, комп'ютер-

ної графіки у будь-якому фор-

маті. 

 

Вчитель звертається до неслухняно-

го хлопчати: 

-Скажи, Колю, ти хоч коли-небудь 

слухаєш голос своєї совісті? 

-А на якому каналі його передають? 

УВАГА! 
Адміністрація школи оголошує 

конкурс мультимедійної презе-

нтації свого класу. У презента-

ції має бути використано не 

менше 20 фото, які б відобра-

жали усі сторони класного 

життя (навчання, відпочинок, 

участь у гуртках) Презентація 

може бути виконана у 

таких програмах: 

Movie Maker; 

Pro show Gold.  

Роботи приймаються до 30 гру-

дня 2009 року та будуть розмі-

щені на шкільному сайті. 

Якщо маєте пропозиції 

щодо газети або бажа-

єте привітати однок-

ласників чи вчителів, 

звертайтеся до редак-

ційної колегії!!! 

Вчитель запитує Вовочку: 

- Чому за тебе уроки робить 

тато? 

- У мами часу немає! 

Учень - учителю: 
- Чи варто карати кого-небудь 

за те, чого він не робив? 

- Ні, розуміється ні в якому 

разі не можна! 

- Добре. Я не зробив домашнє 

завдання... 

 

Вчитель запитує: 
- Що означає вислів: "Вона 

почервоніла до коренів волос-

ся..."? 

Учень: 

-  Що вона пофарбувалася.   
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На просторій вулиці Богачевського (колишній Красній), де красувалася на все 

місто липова алея, розміщується приміщення Сквирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2, якій у 2009 році виповнилося 155 років. 
 Як навчальний заклад вона виросла на базі однокласного повітового училища, яке 

було відкрите у цьому приміщенні ще в роки Кримської війни у XIX ст. Цікавою є 

історія відкриття цього навчального закладу, найстаровиннішого у Сквирі. Після того, 

як в Росії, до складу якої входила й Україна, в кінці XVIII ст. були утворені повіти, на 

початку XIX ст., після освітньої реформи 1804 р., почали засновуватись, крім церков-

нопарафіяльних шкіл, однокласні повітові училища. У 30-х роках XIX ст. виникла ідея 

відкриття такого училища у Сквирі. У Центральному державному архіві України засві-

дчена переписка між Київською духовною семінарією та Сквирським духовним управ-

лінням від 25 вересня по 5 грудня 1835 року про відкриття у повітовому центрі Сквирі 

Київської губернії світського народного училища /ЦДА України-Ф.711, оп.2, спр., 

2407/. 
Але воно було відкрите ще не скоро. У Російському державному архіві м. Санкт-

Петербурга зберігається "Дело по отношению Киевского воєнного, Подольского и Во-

льїнского генерал-губернатора о покупке в г. Сквира дома коллежского асессора Коло-

мийцева для помещения приходского училища". «Начало 5 марта 1840 г. Окончено 24 

августа 1846 г. Всего 27 документов», - зазначено у цьому діловому акті. 

В одному з документів засвідчено: "За дозволом генерал-ад'ютанта графа Строга-

нова від 21 квітня 1840 року за №3072 для училища придбаний будинок чиновника 

Коломійцева за 2342 рублі 85 копійок сріблом. Будинок цей в доброму стані із незнач-

ними, згідно з кошторисом, переробками, дуже вигідний". На жаль, місцезнаходження 

цього будинку не вказано. Очевидно, він був недалеко від Анненської церкви, яка міс-

тилася поруч із теперішнім приміщенням школи №2 (навіть вулиця біля неї називалася 

Анненською, паралельна вулиці Красній). 

Таким чином, світське однокласне повітове училище в Сквирі могло працювати в 

новому приміщенні, що було недалеко від теперішнього приміщення школи №2, уже в 

кінці 40-х або на початку 50-х років. 

Нинішнє приміщення Сквирської школи №2 було побудоване з початком Кримсь-

кої війни 1853 року, яка закінчилася у 1856р., і призначене для військового госпіталю. 

Про це свідчать конструкції цієї будівлі (вузькі коридори і класи, що нагадують пала-

ти, з'єднані дверима). Поранених тут приймали лише на початку війни, адже саме 

Україна взяла на себе цю місію. В ході війни цей будинок став власністю відставного 

генерал-майора інтендантської служби Горобця, та згодом його викупила Сквирська 

міська управа. Тут, у новому приміщенні, з 1854 року, перейшовши із старого примі-

щення, продовжувало працювати однокласне світське  

 

Події 

У зв’язку з епідемією грипу, навчання у нашій школі було припине-

но. Але протягом цього періоду педагоги школи займалися методичною 

роботою: 

1.Упорядковували індивідуальні методичні папки. 

2.Готували роботи на шкільний методичний фестиваль. 

3.Розробляли сценарії для позакласних заходів та предметних декад. 

4.Оформляли карту організації профільного навчання на 2009-2010 н.р.  

5.Готували матеріали для уроків. 

20 листопада були проведені  профспілкові збори колективу школи, де 

обрали нового голову – Бичевську Ліду Василівну та склад ПК. 

З 2 листопада 2009 року працює офіційний сайт  Сквирської загальноо-

світньої школи І-ІІІ ст. №2. Адреса сайту: www.skvschool2.ucoz.ru. 

На сайті ви знайдете таку інформацію: 

усі шкільні новини; 

новини освіти України; 

цікаві матеріали для учнів, вчителів, батьків; 

матеріали для підготовки ЗНО та ДПА; 

фотоальбом шкільного життя; 

посилання на освітні сайти; 

електронні словники та перекладачі. 

"Гаряча" новина!!! Реєстрація на ЗНО - 2010 

Увага! 

15 грудня 2009 р. о 9-00 розпочинається реєстрація ба-

жаючих взяти участь в зовнішньому оцінюванні навча-

льних досягнень, яке відбудеться у 2010 р.  

Вона завершиться о 18-00 год. 31 березня 2010 р. 

Для проходження реєстрації бажаючим необхідно звернутися до одного 

з пунктів реєстрації. Їхній перелік розміщено на сайті школи.  

Із більш детальною інформацією про порядок реєстрації можна ознайо-

митися на стор. «Реєстрація» Переконливо просимо не відкладати ре-

єстрацію на останні дні. 

http://www.skvschool2.ucoz.ru/
http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/register/


 

 
Третього жовтня я зі своїм класом їздила 

до мальовничого міста Умань. У місті є ве-

ликий парк Софіївка. Під час прогулянки 

по парку нас супроводжував екскурсовод. 

Софіївський  парк мені дуже сподобався, 

тому що у ньому багато красивих фонтанів 

і чарівної природи. Особливо привернув 

мою увагу фонтан «Змія». Ця подорож була 

незабутньою. 

                                                                   

Людмила Гніздіцька, 4-В  клас 

 

Недавно ми здійснили поїздку до Умані. Я дуже був вражений цією 

красою. Хто не бачив Софіївки, той не має повної уяви про те, як мисте-

цтво впливає на природу. Каміння,  вода, рослини - ось її багатство. Вся 

ця краса була створена графом Потоцьким для його дружини Софії.                                          

Саша Стогній, 4-В клас 

Оце так диво 
Коли ми виїхали, було іще рано і похмуро, а в дорозі зустріло нас со-

нечко. Ми проїжджали села Кривець, Матвіївка, Вільшанка, Тихий Ху-

тір. І от, нарешті, місто Умань. Ми в Софіївському парку. Доріжки між 

галявин то піднімаються, то опускаються.  Дуже багато росте різних ви-

дів ялин, декоративних дерев, клумби з різнокольоровими квітами біля 

фонтанчика, куди я кидала копійки.  По всьому парку статуї з каменю у 

вигляді гриба, тварин: динозавра, слона.  Під мостом обличчя графа По-

тоцького – господаря парку. Озерце, де плавають лебеді, чепурненькі 

качки, а посередині фонтан ―Змія‖. Ми хотіли все бачити: печеру жаху і 

печеру бажання, дивовижні дерева та дуб, 

який обіймуть 5 чоловік. Нам дуже не хоті-

лося виходити з великого природного диво-

палацу. Сподіваюся, що буде нагода приїха-

ти ще раз. 

Дякуючи Анні Володимирівні, ми пізнаємо 

цей світ. 

       Аня Важалюк, 4-В  клас 

Поїздка 
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повітове училище, яке в 1864 році внаслідок нової освітньої реформи в Росії стає 

двокласним. 

 І тоді на ньому з'являється дошка із написом: "Сквирское городское училище, 

основанное в 1864 году", як зазначено в архівних документах м. Санкт-Петербурга. 

Це вже було світське двокласне училище, яке проіснувало аж до 1914 року. 

У   1914   році   міське  двокласне училище стає вищим початковим чотириклас-

ним училищем, де діти навчалися писати, читати, одержували знання з математики 

(арифметики, геометрії), відомості з природознавства, географії, історії. Випускників 

училища приймали відразу на перший курс духовної семінарії. Вони могли займати 

посади письмоводителів в установах та приватних конторах. Директором чотириклас-

ного вищого початкового училища був викладач словесності П.П. Рижков (перед цим 

він же очолював двокласне училище, замінивши на цій посаді М. Куриндіна). 

Вище початкове чотирикласне училище проіснувало в Сквирі до 1918 року, коли 

за державним документом від 16 жовтня 1918р. "Про єдину трудову школу" у Сквирі 

були ліквідовані училища та гімназії, а замість них відкриті дві трудові II ступеня за-

гальноосвітні школи для дітей 8-16 років. Запроваджувалось спільне навчання хлоп-

чиків і дівчаток, скасовувалась плата за навчання. Одній із міських шкіл, де була чо-

ловіча гімназія, було присвоєно ім'я І. Франка (навчання тут проводилося українсь-

кою мовою), а другій, де була жіноча гімназія та чотирикласне училище, - ім'я В. Ко-

роленка (тут навчання проводилось російською мовою). Директором школи ім. Коро-

ленка був призначений П.П. Рижков, який жив в окремому приміщенні при колиш-

ньому чотирикласному училищі. 

Відновила роботу школа №2 як початкова в 1946 році, коли туди було переведено 

частину учнів початкових класів із школи №1. Перший випуск початківців відбувся у 

1949 році. Отже, спочатку ця школа після війни була початковою з переростанням у 

семирічну (перший випуск семирічної школи був у 1952 році), а потім — у середню 

(перший випуск середньої школи був у 1955 році). 

Директорами школи №2 у післявоєнний час були: Матусевич Павло Степанович 

(з 1946р. по 1949р.), Списовський (у 1949-1950 н.р.), Сорока Микола Панасович (з 

1950р. по 1952р. та з 1954р. по 1974р.), Кушніренко Катерина Михайлівна (у 1952-

1953 н.р.), Кухарський Григорій Васильович (у 1953-1954 н.р.), Мандрика Петро Іва-

нович (з 1974р. по 1988р.), Нагула Олексій Андрійович (з 1988р. по 1990р.), Ляленко 

Віктор Устимович (з 1990р. по 1992р.), Константинівський Володимир Якович (з 

1992р. по 1998р.), Кривда Наталія Іванівна (з 1998р. по 2003р.). З 2003р. цю посаду 

займає Малиновська Валентина Степанівна. 

 Серед випускників школи №2 — генерал армії України Губенко В.О., заслуже-

ний будівельник України Задерій В. Х., заслужений учитель України, кандидат педа-

гогічних наук  Цимбалюк В.І., кандидати наук Константинівський Б.Я., Хоменко 

В.М., Бабенюк Ю.І., Мовчанюк К.В., Марченко В.Т., Кочина Л.І., відомий меценат та 

підприємець Суслов І.М. та багато інших. Випускниця школи Момотенко Н.А. довгий 

час працювала директором меморіального музею М.Т. Рильського в Києві. Слав-

ні традиції школи продовжуються і в наш час. 



 

Творчим пером 

    Пригода в лісі     
Якось ми пішли з друзями у ліс. Коли пройшли між кущами, то натрапили на 

прекрасну простору галявину. Я побачила, що вона вкрита золотуватою травичкою. 

А мої друзі дивилися на два дерева. Перше – було могутнім дубом. А його пожовк-

ле листя тріпотіло і про щось розповідало. Я почула стукіт і подивилася на верше-

чок, а там веселий дятел-санітар співає пісню та лікує дерево. Він комашок та чер-

в’ячків поїдає і водночас допомагає велетню.  

   Ось стоїть малесенька струнка берізка. Її листочки один за  одним падали на 

шовкову травичку. На одній із гілок стрекотала сорока-білобока. Вона розповідала 

лісові новини. 

Та ось розпочався дощ. Потемніли кучеряві хмари. Почали падати, як сльози, 

дощові краплинки. Ми заховалися під дубом. Білочка стрибнула в своє дупло. 

«Пора йти додому», - сказала я. І ми вирушили назад. 

Гудзь Наталія,  4-В клас 

Лісовий  лікар                                                                                                                                        
Одного разу летіла осіннім лісом сорока-білобока, та ще й не просто летіла, а 

голосно кричала: 

–  Ой лишенько, ой біда! Гине старий дуб нашого лісу! 

 Звірі, хто звідки, позбігалися на галявину, подивитися на високого красеня. При-

біг зайчик-побігайчик, загубивши морквинку, лисичка Соня саме чепурилася, розп-

равляла хвостика, а тут і ведмідь Михайлович косолапий з бочкою меду направляв-

ся до гурту. Вони дивилися одне на одного, а дуб цим часом схилив стареньке по-

жовкле листя і гірко опустив  гілля. Комахи, намагаючись допомогти, бігали туди-

сюди по всьому дереву, але все марно. І тут несподівано повз верхів’я  дерев проле-

тів дятел. Ніхто й не помітив його одразу, а лисичка швидко одягла окуляри і за-

кричала: 

– Пане лікарю, у нас біда! 

     Дятел підлетів до гурту і здивовано запитав:  

– Що ж  сталося? 

– Ой лишенько, ой біда! – скрекотала сорока.  –  Врятуйте нашого старожила ду-

ба! 

 Дятел поважно пройшовся по товстій гілці і постукав дзьобом. Трішки задумав-

шись, повідомив, що  роботи багато,  але за тиждень все можна виправити.                                   

Сорока Маруся радо стріпнула крильми і 

прокричала: 

– Недаремно день пройшов! А я знала, що 

все буде добре... 

Листочки на деревах від її крику злітали і 

падали, кружляючи, на землю. 

 

Важалюк  Аня, 4-В клас                                                                                                    

 

 

Творчим пером 

Золота осінь 
Осінь-чарівниця 

Вже до нас прийш-

ла. 

Листя фарбувала 

І кудись втекла. 

Землю всю убрала  

В різні кольори. 

Осінь золотиста– 

 Багряне намисто. 

Дядюсь Святослав ,4-В клас  

Осінь 
Швидко літо промайнуло, 

Настає нова пора – 

В гості осінь зазирнула 

І дарунки принесла. 

На полях кипить робота, 

Пахнуть яблука в садах. 

І дерева усміхнулись 

У барвистих кольорах. 

Вітерець пустує нині, 

Жовтим листячком шумить. 

Мабуть, дощик срібно-синій 

У віконці заблищить. 

 

Осінні місяці 
Вересень туман рожевий 

На кущі і на дерева, 

Ніби ляльці, одягнув, 

Ні одного не минув! 

Жовтень пензлем золотим 

Вже малює стежку, дім, 

Ліс притихлий вдалині, 

Жовтень-місяць у вікні. 

Листопад чи падолист? 

Опада останній лист. 

І по небу, мов отари, 

Розбрелись осінні хмари. 

 

Омельченко Галина, 6-А клас 
 

 

 

 

 

 
Шелестить пожовкле листя. Притихла берізка, яка стоїть на просторій галявині. 

Чути стукіт дятла, шурхіт білки та скрекіт сороки-білобокої. Самотній дуб поважно 

розгорнув свої крона  і опустив листя  на по-

жовклу траву, а кучеряві  хмари проходять 

повз нього. Вони пускають маленькі сльозин-

ки-краплинки на спокійне осіннє царство.  

Стогній  Олександр, 4-В клас 

 

Твори членів літературної студії  

“КРИЛА”, керівник Золотаревич 

  Ірина Михайлівна 


