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Новий рік 

У більшості давніх народів святкуван-

ня Нового року збігалося з початком від-

родження природи й присвячено, як пра-

вило, до березня. Всі язичницькі народи 

ознаменовували його богослужбовими 

обрядами, урочистими приношеннями й 

забавами. Древні єгиптяни відзначали 

початок нового року святом відродження 

Осіриса. У Древній Греції народ і жерці, 

надягши на себе маски, улаштовували на 

вулицях ходу з піснями й танцями. Жін-

ки, що збиралися на звані вечори, займа-

лися ворожінням. 

Месопотамія 
На думку вчених, найстаршою є тради-

ція святкуватння Нового року в старода-

вній Месопотамії. Всі землеробські ро-

боти починалися наприкінці березня, 

після того, як прибувала вода в Тигрі і 

Євфраті. Початок кліматичного сезону 

пов'язувався з перемогою світлого бога 

Мардука над силами руйнування й смер-

ті. 

Протягом 12 днів ходами, карнавалами, 

маскарадами й була ознаменована ця 

подія. Заборонялося працювати в цей 

час, карати, вершити суди. Клинопис на 

одній із глиняних табличок розповідає, 

що це були дні «неприборканої волі, ко-

ли весь світовий порядок ставився наго-

ру ногами. Раб перетворювався в пана». 

 

 

 

 

Дорогий Дідусь Мороз !!!!! Я не люб-

лю солодкого … тому цього року пода-

руй мені будь ласка ящик напівсолодко-

го. 

Японський варіант «новорічної ялин-

ки» — кадомацу. Її виставляють перед 

входом, запрошуючи божество нового 

року оселитися у ньому на час свят.  
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Грудень  2009 рік 

Результати участі учнів школи у 

природничому конкурсі 

"Колосок" 

 
У грудні 2009 року у  школі було проведе-

но Всеукраїнський інтерактивний природ-

ничий конкурс "Колосок". 

ПРИЗЕРИ конкурсу (сертифікат 

"ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК”):  10 учасників, 

які набрали понад 107 балів (тобто, 108  і 

більше) з трьох блоків завдань. 

ЛАУРЕАТИ  КОНКУРСУ (сертифікат (и) 

"СРІБНИЙ КОЛОСОК”): 13 учасників, 

однин або декілька сертифіка-

тів"СРІБНИЙ КОЛОСОК”, у тому числі: 

- "CРІБНИЙ КОЛОСОК–ПРАВДА Й ВИ-

ГАДКИ ПРО РЕЧОВИНИ” (понад 29 ба-

лів, тобто 30 і більше); 

- "CРІБНИЙ КОЛОСОК–ПРАВДА Й ВИ-

ГАДКИ ПРО РОСЛИНИ І ТВА-

РИН” (понад 29 балів, тобто 30 і більше); 

- "CРІБНИЙ КОЛОСОК–ПРАВДА Й ВИ-

ГАДКИ ПРО ЗОРЯНЕ НЕБО” (понад 29 

балів, тобто 30 і більше). 

Координатором проведення конкурсу у 

школі була учитель біології Гурківська 

Наталія Василівна, а учасниками стали 23 

учні 4-8 класів. 

 

Вітаємо переможців конкурсу 

"Космічні фантазії" 
   У листопаді-грудні 2009 року учні шко-

ли брали активну участь у районному ета-

пі конкурсу "Космічні фантазії" і продемо-

нстрували чудові результати у двох номі-

націях: 

1) Номінація "Образотворче мистецтво": 

- Рибак Анна (9-Б клас) - 2 місце за малю-

нок "Чумацький Шлях".  

Керівник - Несторук Наталія Олегівна. 

2) Номінація "Літературний твір": 

- колективна робота учнів 4-В класу 

(Дядюсь Святослав, Булгаченко Анастасія, 

Пугач Артем, Голуб Дмитро, Гудзь Ната-

лія, Чебанюк Аліна, Ціпак Ірина, Гніздіць-

ка Людмила, Цапок Тетяна, Миронюк Рус-

лан, Дабіжа Ростислав, Олексюк Лілія), 

збірка дитячих творів "Планета мрій" - 1 

місце. 

Керівник: Золотаревич Ірина Михайлівна 

- Омельченко Галина, 6-А клас, збірка 

віршів "Космічні фантазії" - 2 місце. 

Керівник: Золотаревич Ірина Михайлівна.   

 

Стартують  

фізико-математичні конкурси 

"Кенгуру " та "Левеня" 
До відома учнів школи, вчителів матема-

тики і фізики, усіх тих, хто любить мате-

матику і фізику. Згідно з листом Міністер-

ства освіти і науки України від 27.11.2009 

№1/9-820 «Про Міжнародний математич-

ний конкурс "Кенгуру" та Всеукраїнсь-

кий фізичний конкурс "Левеня" повідом-

ляємо, що  розпочинається організаційна 

робота по підготовці і проведенню конку-

рсів у школі. 

Конкурси планується провести:  

Кенгуру 2010 – 18 березня 

Левеня 2010 – 18 квітня 

Координатор конкурсів у Сквирській шко-

лі І-ІІІ ступенів № 2 - Мельник Олена Ва-

силівна, учитель математики, керівник 

ШМК учителів предметів природничо-

математичного циклу. 

Правила проведення конкурсів "Кенгуру" 

та "Левеня" можна завантажити на нашо-

му сайті в рубриці "На допомогу вчите-

лям, класним керівникам та учням" у роз-

ділі "Учням". 

 

У світі фантастики 

 

 

  

Фред йшов  по безлюдному місці, по якому іноді пробігали істоти, схожі на людей, 

тільки з одним оком і синьою шкірою. Коли двоє зустрічалися, то кричали: 

«Нурасіфухаро», що мабуть, означало «пустище». Вигукнувши це слово,  обоє зупини-

лися і починали спілкуватися (на великий подив Фреда) жестами. У цьому пустищі 

було багато підземних ходів, в які забігали і вибігали ці істоти. Фред зрозумів, що це 

були їхні будиночки. 

Він  блукав  аж до ночі. Раптом  спіткнувся і впав на камінці. Він придивився і по-

бачив, що то була одна з шести частин округлості порталу (портал складався з одного 

координатного датчика, з ніжок і шести частин округлості ). Вчений підняв її і вже хо-

тів іти, але подумав, що треба взяти ще щось на пам’ять як  сувенір, підхопив ще 

якийсь блискучий камінь і вирушив. По дорозі Фред вирішив, що цю країну потрібно 

назвати Нурасіфухаро, бо це єдине слово, яке вимовляють жителі. Коли він прийшов, 

Сара уже чекала на нього, діставши із запасів харчі .  Вони поїли і почали розповідати 

один одному про свої пригоди. 

 

   

 

 

У цій країні (на відміну від Меронессо) на усіх деревах були плоди. Як зрозуміла 

Сара, усі їстівні, крім одного, який називався рікур. Це декоративний плід, він міг збе-

рігатися десятки років, адже  був дуже рідкісним. Вчена вирішила, що має знайти  рі-

кур, а заодно і портал. Довго ходила по густих лісах і ось нарешті побачила це чудове 

дерево з синіми плодами. Вилізла на нього, зірвала  два плоди. Хотіла уже  спускатися 

донизу, аж побачила на гілці другу частину порталу. Взяла її і пішла у місто, там  вимі-

няла  один плід  рікур на якусь чудову  монету. Жінка вже поверталася, коли відчула, 

що її мучить голод.  Добре, що всюди росли дерева, а на них були плоди, вона зірвала 

декілька найсмачніших плодів і  посмакувала ними. Сара назвала цю країну Рікур, що 

означало «декоративний синій плід».  

 

Зозуля Каріна, 6-Б клас, учасниця конкурсу “Космічні фантазії”, член 

літературної  студії “КРИЛА”  

Продовження у наступному номері 



 

 

 

Кажуть, наше життя повне пригод і несподіванок. Ніхто не може знати, що з ним 

буде завтра, а також ніхто не застрахований від нещасть  сьогодні. Та інколи неприєм-

ності ми створюємо самі, навіть не задумуючись над цим. Руйнуємо, не помічаючи, не 

цінимо, маючи... 

Наука – річ непередбачувана. Інколи, у деякі  відкриття важко повірити, але якщо 

добре замислитись, то – можливо. Саме так, в одному місті Х двоє вчених Сара і 

Фрейд знайшли портал, який за всіма даними мав переправити їх на невідому планету.  

Вони спорядилися в дорогу, але відстань була наскільки великою, що портал розі-

рвався на десять частин і  вчені потрапили у невідомий простір планети, яку хотіли 

побачити. На щастя, вона була маленькою, бо складалася лише з десяти держав, кожна 

з яких мала  лише одну частину. Сама ж планета була умовно розділена  на два світи, 

як потім виявилося – на той, де люди цінили все, що їх оточує, і на той, де люди  забу-

ли про любов до природи. 

Сара і Фрейд приземлилися  на кордоні цих світів,  саме  тоді портал зник, тому 

вони  вирішили розділитися, аби більше дізнатися про планету та її мешканців, а та-

кож як з неї можна вибратися ... 

 

 

 

 

Коли Сара зайшла до цієї країни, то перше, що її дуже вразило –  це істоти зелено-

го кольору та з одним оком. У жінок було дві руки і чотири ноги, а у чоловіків –

навпаки. Вони всі панікували і кричали: «Ку ші бокур!» Це означало, як потім зрозумі-

ла жінка:  «Там щось незвичне». Сара підійшла туди і побачила портальний датчик, на 

якому зазначають координати. Вона уже хотіла повернутися, аж тут  розгледіла як там 

гарно, чарівно , всюди дуже багато рослин. Біля кожної хтось метушився, стирав пили-

нки, поливав, а якщо якась малеча ненароком зачіпала рослину, то тоді здіймався крик. 

Сара хотіла понюхати квітку, але хтось їй прокричав: «Ві курше меронессо», що зна-

чило «Не займай квітку». Тоді  вона дочекалася, доки  зірка Солпо зайде, адже їй так 

хотілося  зірвати хоч одну квітку, що й зробила вчена при першій можливості. Потім 

повернулася на кордон, де її вже чекав Фред, який 

теж мав, що  розказати. Сара назвала цю країну Меронессо, що означало «квітка». 

У світі фантастики 

 

Січень 2010 рік 

Результати участі шкільної команди у районному етапі Всеукраїн-

ських олімпіад з базових предметів у 2009-2010 н.р. 
 

 . У 2009-2010 н.р. у ІІ етапі олімпіад шкільна команда була представлена 62 учнями 6

-11 класів, з яких 36 стали переможцями та призерами. Перше місце посіли 13 учнів, 

друге - 9 учнів, третє - 14 учнів. На обласному етапі школу представлятимуть 11 уч-

нів. Найкращі результати учні продемонстрували із зарубіжної літератури, образотво-

рчого мистецтва, англійської та української мов, економіки. В індивідуальному заліку 

найкращий результат виборов учень 9-А класу Станіщук Юрій , який посів 1 місце з 

математики та фізики, 3 місце з біології. 

 

Відбувся районий семінар учителів англійської мови 

 
   25 січня на базі Сквирської школи № 2 відбувся районний семінар учителів англій-

ської мови. Вела семінар методист районного методичного кабінету Максимець Тетя-

на Григорівна. У ході семінару  педагоги обговорили нага-

льні проблеми, які виникають під час викладання англійсь-

кої мови, проблеми,пов´язані з державною підсумковою 

атестацією та зовнішнім незалежним оцінюванням. 

   Також учасники семінару відвідали відкритий урок анг-

лійської мови у 9-А класі, який провела Гиренко Людмила 

Анатоліївна.   Тема уроку "Ми і довкілля".У ході уроку 

учитель продемонстрував різні форми та методи навчання, 

використовував елементи інтерактивного навчання, метод 

проектів, інформаційні технології. Учні самостійно створи-

ли презентації на екологічну тематику, використавши місцевий матеріал. Учасниками 

семінару були 18 педагогічних працівників Сквирського району. 

Районний семінар учителів фізики 

 
29 січня на базі Сквирської школи № 2 відбувся районний семінар учителів фізики. 

Вела семінар директор школи, учитель фізики Малиновська Валентина Степанівна.  

на семінарі були присутні 22 учителі фізики з різних шкіл району.У ході семінару  

педагоги обговорили нагальні проблеми, які виникають під час викладання фізики, 

зокрема використання на уроках фізики інформаційних технологій. 

   Також учасники семінару відвідали відкритий урок фізики у 9-А класі, де Вален-

тина Степанівна продемонструвала, як необхідно використовувати інформаційні тех-

нології. Тема уроку "Закони електролізу". У ході уроку учитель продемонстрував різ-

ні форми та методи навчання, використовував елементи інтерактивного навчання, 

методу проектів. 

 

9-А клас - урок закінчився! 



 

Спортивні новини 

Першість школи з настільного тенісу 
  У грудні 2009 року під керівництвом учителя фізкультури Щуревського Олега 

Миколайовича у школі була проведена першість з настільного тенісу серед юнаків 

7-11 класів. 

У групі 7-8 класів перемогу здобули: 

   І місце - Зайцев Володимир, 7-Б клас. 

   ІІ місце - Кищук Ігор, 7-Б клас. 

   ІІІ місце - Петриченко Микола, 7-А клас. 

У групі 9-11 класи переможцями стали: 

   І місце - Щур Богдан, 11 клас. 

   ІІ місце - Валієв Артем, 9-А клас. 

   ІІІ місце - Киук Олег, 10-Б клас. 

 У січні 2010 року відбулися районні  змаган-

ня  з кількох видів спорту, у яких брали участь 

збірні команди школи. 

Зокрема, 4 січня збірна команда школи у складі Стрижала Владислава (9-Б 

клас), Станіщука Юрія (9-А клас), Герасимчук Аліни (7-В клас) виборола І місце 

серед  дев´яти команд на районних змаганнях з шахів .  

8 січня збірна школи з міні-футболу посіла ІІ місце на першості міста. Склад 

команди: Зайцев Володимир (7-Б клас), Шевчун Олександр (7-Б клас), Большаков 

Андрій (8-Б клас), Муштрук Ігор (8-Б клас), Пасічник Богдан (8-Б клас), Перебей-

ніс Андрій (8-Б клас), Шеремет Вадим (8-Б клас), Савченко Святослав (9-А клас), 

Гриняк Сергій (9-Б клас), Кравчук Олександр (10-Б клас), Кравчук Михайло (9-А 

клас), Щур Богдан (11 клас). 

 20-22 січня у приміщенні спортивної школи відбувся традиційний турнір - ра-

йонні змагання з гандболу на Кубок 

ім. М.Ольшевського. Збірна команда 

дівчат посіла І місце. Склад коман-

ди: Шовкун Ірина (9-Б клас), Музи-

ка Аліна (8-А клас), Лінченко Юлія 

(8-Б клас), Сопіженко Катерина (10-

А клас), Півторак Марина (7-В 

клас), Денисюк Іванна (7-В клас), 

Гайдук Марина (11 клас), Петюр 

Оксана (7-В клас).  

Стрижало В., Станіщук Ю., 

Герасимчук А. 

 

Творчим пером 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До святого Миколая!!! 
Святий, святий, Миколаю, 

Прийди у наш дім, благаю! 

Я до тебе помолюся, 

І тихенько пригорнуся. 

Принеси в своїй торбинці, 

Для сім’ї чудо-гостинці, 

Тата й маму захисти 

Від нестатку і біди, 

Від неправди, зла і болю, 

Захисти життя і долю. 

Доки всі чекають діти, 

Миколая щоб зустріти, 

Ходить він із хати в хату, 

Кожного щоб привітати. 

Подарунки всім дарує, 

Кожне серденько відчує 

І за пустощі пробачить, 

Ми – ще діти, це він бачить. 

На наступний рік прийди, 

Щастя й радість принеси, 

Дорогенький Миколаю 

Чудотворець з диво-раю! 

 

Дубина Владислав, 7-А клас 

 

 

 

Адміністрація школи вітає ученицю 10-А класу Сопіже-

нко Катерину з перемогою на І етапі Всеукраїнського кон-

курсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН.  

Під керівництвом учителя української мови та літерату-

ри, кандидата педагогічних наук , Заслуженого учителя 

України Плівачук Катерини Володимирівни, Катерина ви-

конала і захистила роботу (відділення "Філологія та мисте-

цтвознавство", секція "Українська мова") на тему 

"Топоніми і мікротопоніми Сквири"  

 

Ти від кого почув це жахливе 

слово? - накинулась мама на сина.  

- Від Діда Мороза, мамо.  

- Не може бути!  

- Може! Він сказав це, коли Пе-

тько заліпив йому сніжкою в око!  

 


