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Нарешті всі частини порталу були зібрані. Сара і Фред не могли дочекатися тієї 

миті, коли повернуться на Землю. І ось це здійснилося. Вчені  переступили поріг 

рідної лабораторії. 

– Ні, таких мандрівок я більше не хочу! – категорично заявила. 

– Це ти  так зараз говориш, я через пару місяців зовсім іншої заспіваєш, – усмі-

хнувся Фред, він дуже добре знав її характер: спокійне життя не для Сари. 

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

нлітературної  студії “КРИЛА” . Початок у попередньому номері 

 Вітальні листівки у вигляді сердечок, 

з добрими побажаннями, словами ко-

хання, пропозиціями руки та серця чи 

просто жартами, які не підписують, і 

той, хто отримує, повинен сам здогада-

тися, від кого вони.. 

Також у цей день дарують коханим 

квіти (найчастіше троянди — символи 

кохання), цукерки-сердечка, інші суве-

ніри у вигляді сердечок, купідончиків, 

пташок, що цілуються. 

Романтична легенда про 

Святого Валентина 
Християнського проповідника 

Валентина посадили в римську в'яз-

ницю за віру і невдовзі засудили до 

страти. Сидячи під вартою, Вален-

тин закохався у сліпу дівчину, дочку 

в'язничного наглядача. Користую-

чись своїми медичними знаннями, 

він зцілив її від сліпоти. 

За іншою версією, сліпа дочка 

тюремника сама закохалася у Вален-

тина.  

Той як священик, що дав обітницю без-

шлюбності, не міг відповісти на її почут-

тя, але в ніч перед стратою (ніч проти 14 

лютого) прислав їй зворушливий лист, 

який підписав «Твій Валентин». 

У пам'ять про 

це тепер у 

День Святого 

Валентина 

заведено да-

рувати одне 

одному «вале-

нтинки». 
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Нехай у Вашім серці завжди живе любов! 

Людина, яка любить не пам’ятає зло. 

Бажаю я Вам також, щоб Вас любили теж. 

Без лестощів, всім серцем, відкрито і без 

меж! 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 

Лютий  2010 рік 

Вручено дипломи переможцям обласного 

конкурсу-захисту Web-сайтів 
25 лютого 2010 року у Київському обласному інституті післядипломної освіти 

(місто Біла Церква) відбулося урочисте вручення дипломів переможців та лауреатів 

обласного конкурсу - захисту Web-сайтів під час проведення науково-методичного 

семінару "Науково-методичний супровід створення та розвитку інформаційно-

навчального середовища". Свій диплом серед інших отримала і Сквирська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів №2 як переможець у номінації "сайт загальноосвітнього 

закладу". Нагадаємо , що сайт нашої школи - перший освітній сайт Сквирського райо-

ну Київської області. 

Адміністратори  постійно працюють над удосконаленням сайту та інформаційного 

наповнення, а з часом планується створення на його основі  інтернет-порталу, тому 

для відвідувачів сайту повідомляємо, що з березня 2010 року у складі шкільного сайту 

розпочинають свою роботу три окремі сайти шкільних методичних підрозділів - мето-

дичних комісій учителів предметів суспільно-гуманітарного, природничо-

математичного , оздоровчо-естетичного циклів. 

Будемо раді отримати Ваші відгуки та пропозиції!  

Нагорода знайшла героя 

 Як уже повідомлялося, 20 лютого 2010 року в гімназії №1 міста Біла Церква відбу-

лися урочистості з нагоди Дня рідної мови та ІV етапу ювілейного Х 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 27 учнів 

загальноосвітніх шкіл та 15 студентів вищих навчальних закладів Київ-

ської області були відзначені Лігою меценатів дипломами як переможці 

й призери ІІІ етапу Конкурсу та цінними подарунками – комплектами 

книг художньої, публіцистичної, мовознавчої літератури.Місто Сквиру 

та Сквирську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 на цьому святі презентувала уче-

ниця 3-А класу Валерія Скочко (учитель Л.І. Левенчук).  

Районний семінар учителів російської мови 
23 лютого на базі Сквирської школи № 2 відбувся районний семінар учителів росій-

ської мови. Вела семінар методист районного методичного кабінету  Тетяна Григорів-

на Максимець. У ході семінару  педагоги обговорили нагальні проблеми, які виника-

ють під час викладання російської мови, проблеми, пов´язані з матеріальним та мето-

дичним забезпеченням. 

   Також учасники семінару відвідали відкритий урок російської 7-А   класі, який 

провела Софія Яківна Муренко, учитель-методист. У ході уроку учитель продемонст-

рував різні форми та методи навчання, використовував елементи інтерактивного на-

вчання, інформаційні технології. Учні  у свою чергу продемонстрували відмінне знан-

ня мови, уміння створювати діалоги та формулювати не за роками мудрі думки.  

 

У світі фантастики 

 

 

Фред зайшов у густий ліс. Чоловік здивувався, бо на жодному дереві не побачив 

листя. Усі гілки були сухими, в’ялими, аж моторошно стало від такого видовища.Та й 

навкруги нікого не було. Фред блукав довго, але нікого не зустрів. Із сухого дерева 

зірвав кусок кори. «Буде як сувенір»,– подумав . Втомився мандрувати. Сперся на дере-

во і задрімав. Приснився йому рідний  дім, рідне місто, де усе хороше і знайоме. Йому 

приснилася Англія, де він із Сарою народився і Україна, яку він вважав своєю другою  

Батьківщиною, бо провів там життя. Приснилася лабораторія, де вони із Сарою  працю-

вали. Як раділи, коли знайшли планету, на якій вони зараз, як шукали по Землі частини 

порталу. Історія уві сні була схожа до тієї, що відбувалася з ними в реальності.. Фред 

прокинувся і продовжив свої довгі пошуки Підійшов до найвищого дерева ( того, що 

йому приснилося) підвів  погляд доверху і побачив, що  на верхівці щось блистить. Це 

була друга ніжка від порталу. Після цього Фред поспішив до табору, де на нього чекала 

Сара.  Країну, по якій він щойно мандрував,  назвав  Санінари, що означало «одинока 

земля». 

  

 

Ця країна мала гори і ріки, яких не було  ні в Меринессо, ні в Рікурі, ні в Аргиді. 

Гори були дуже високі і стрункі, а ріки спокійні і прозорі, із запашними водоростями на 

дні. Сара вирвала декілька, але з кишені  випав ніж, яким вона чистила фрукти. Річка 

почала бушувати в тому місті, де впав ніж. Жінка поквапилася його вийняти, бо розумі-

ла, що якщо частина портала впала б у річку, сталося б теж саме. Вона вирішила, що 

буде шукати портал, а заодно і переправу на іншу сторону річки. Знайшовши перепра-

ву, Сара побачила, що в тій  частині річки, яка протікала по горі, був невеликий вир Во-

на здогадалася, що він  спричинився якимось предметом, який випадково потрапив ту-

ди. Дівчина забралася на гору, але, як з’ясувалася, то був лише камінь, який скотився з 

гори. Сара засмутитися, але коли злізала з гори, знайшла четверту частину окружності 

порталу. Вона лежала прямо в неї під ногами. Вчена вирішила назвати цю країну 

Мехінель, мехі – це гора, кель – це річка. 



 

 

 

Все було як під час подорожі по   Нурасіфухаро, але посередині знаходилася вели-

чезна нора, біля якої було багато істот, яких Фред назвав юхипами. Вчений підійшов  

ближче і побачив, що там роздають якісь предмети, без яких у нору не впускають. Це 

був невеликий клаптик тканини , в якому переплелися зелений, червоний і синій ко-

льори. 

Коли Фред зайшов у нору ( там було багато істот), усі кричали: «Яфмамі»( це ім’я 

їхнього царя). Цар вийшов і почав  промову. Вона  була приблизно  такого змісту: «Я 

ваш цар Яфмамі, наказую зрубати оте дерево  предметом, який зараз принесуть. Я вам 

цар Яфмамі». Після промови внесли  потрібний предмет. Коли Фред  до нього уважні-

ше придивився, то побачив, що то була ніжка від портала. Він зрадів знахідці, але як 

до неї дістатися? Після того як дерево зрубали, усі почали розходитися, а ніжку покла-

ли на пеньок. Фред швидко підбіг і сховав її під сорочку, а потім попрямував до вихо-

ду. Як тільки він вийшов,  всередині знявся галас: «Куди подівся предмет?» Але Фред  

поспішив до кордону,  де на нього  вже чекала Сара із смачними фруктами. 

 

 

Коли Сара зайшла до третьої країни, вона здивувалася: на низькорослій траві ба-

вилися гарненькі пухнасті тварини, схожі на котиків і собачок. Усі бавилися дружно , 

але жінка помітила, що одна тварина, яка називалася аргида, лежала і нічого не  роби-

ла. Вигляд у неї був стомлений. Сара знайшла в кишені шматок м’яса (ще із Землі) 

дала аргиді. Та з’їла його, потім вирила яму  і щось дістала звідти . Це був предмет 

схожий на шматок  розмальованого картону , подала його Сарі. Аргида  при цьому 

обнюхала Сару і побігла, жестами запрошуючи, щоб жінка бігла за нею. Довго вони 

бігли,  багато різних тварин бачила по дорозі жінка, але ніде аргид не було видно. 

Сара уже вибилася  із сил, аж ось тварина зупинилася, вчена оглянулася, навкруги 

було багато аргид. Та , яка привела Сару, сказала щось  їхньою мовою і всі почали ри-

ти ямки,  поки  в одній з них врешті не дістали третю частину  порталу. Жінка їм подя-

кувала, попестила всіх  і пішла в табір. 

У світі фантастики 
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Учениця 6-Б класу Анастасія Пасічник (учитель Ірина Петрівна Седлецька) посіла 

ІІ місце на обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвя-

ченого Шевченківським дням "Об’єднаймося ж, брати мої!". 

 

12 лютого 2010 року відбувся районний етап конкурсу читач року. Школу на ньо-

му представляла учениця 6-В класу Юлія Омельченко, яку підготувала бібліотекар 

школи Світлана Григорівна Сергійчук. У підсумку Юлія посіла ІІ місце. 

 

Учень 9-А класу Юрій Станіщук (учитель Гайдучок Зінаїда Михайлівна) з 15 по 20 

лютого 2010 року перебував на тренувально-відбірних зборах для підготовки команди 

Київської області до участі в IV етапі Всеукраїнських олімпіад з математики, які про-

водилися на базі Фастівського ліцею-інтернату. 

 

Учениці 10-А класу  Дарина Кравчук  та Юлія Ярошенко (учитель Рабодзей Ольга 

Михайлівна) посіли ІІІ місце на районному етапі Міжнародного літературно-

мистецькому конкурсі "Для тебе, Україно! 

 

Стали відомі нові результати виступу учнів школи на ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін. Учень 9-А класу Олександр Ільніцький посів 4 місце з 

економіки (учитель Царик Катерина Анатоліївна), а учень 9-Б класу Юрій Поночов-

ний -  6 місце з правознавства (учитель Доліненко Олена Вікторівна). Нагадаємо, що у 

2009-2010 н.р учні нашої школи уже вибороли три призові місця на обласному етапі 

олімпіад. 

15 лютого у школі стартувала декада зарубіжної літератури. У рамках декади учи-

телі літератури - Муренко Софія Яківна, Ковальчук Олена Михайлівна, Соболь Надія 

Іванівна, Золотаревич Ірина Михайлівна - запропонують учням наступні заходи: кон-

курс газет до ювілейних дат таких письменників: Г.Андерсена, М.Шолохова, Данте 

Аліг’єрі, Кальдерона, А.Чехова, Б.Пастернака, лекції: "Митець на тлі доби", 

"Обпалений війною", "Великий майстер маленких оповідань", "Г.К.Андерсен і герої 

його казок", позакласні заходи: літературна ігри "Найрозумніший", "Слідами телепе-

радач", "Греко-римська боротьба", "Літературний ринг", інсенізація байок І.Крилова, 

конкурс на кращий лист до улюбленого письменника, турнір знавців російської мови, 

конкурс-виставка ілюстрацій до улюблених творів. 

 

18 лютого 2010 року розпочала свою роботу Школа майбутнього першокласника. 

З майбутніми першокласниками та їх батьками зустрілися директор школи Малинов-

ська Валентина Степанівна та майбутні учителі. Станом на 19.02.2010 року батьками 

подано 64 заяви про зарахування  учнів до 1 класу.  Нагадаємо, що у 2010-2011 н.р. 

заплановано відкриття трьох перших класів: класу, який буде навчатися за програмою 

"Росток" (природничо-математичний напрям), класу з поглибленим вивченням анг-

лійської мови, класу, який буде навчатися за звичайною програмою). Зважаючи на те, 

що не всі бажаючі подали заяви, говорити про остаточну кількість класів зарано. 



 

Спортивні новини 

Ігри чемпіонів "Біола" - попереду обласні змагання!!! 

 
25 лютого 2010 року у приміщенні міської спортивної школи відбулися змагання 

за путівку на обласний етап загальнонаціонального шкільного руху "Біола - Ігри 

Чемпіонів".  Участь у змаганнях брали команди усіх міських шкіл, але найвправні-

шою знову стала збірна Сквирської школи № 2. Нагадаємо, що минулого року на-

ша збірна була переможцем обласних змагань і представляла Київщину на фіналь-

ному етапі, який проходив у  МДЦ "Артек". 

Кубок та дипломи переможцям вручили начальник відділу освіти Сквирської 

райдержадміністрації О.В.Заболотний та директор спортивної школи В. Писаренко. 

Склад нашої збірної: Олександр 

Петюр (5-А клас), Юлія Солопова 

(5-Б клас), Ігор Лінченко (6-В 

клас), Марина Півторак (7-В клас), 

Андрій Перебейніс (8-Б клас), Іри-

на Шовкун (9-Б клас), Вадим Ага-

пов (10-А клас). Тренери збірної: 

Богдан Олександрович Гандзюк та 

Олена Олександрівна Шевчун.  

Обласні змагання відбудуться у 

березні 2010 року.  

 

Шкільні змагання зі стрільби серед учнів 10-11 класів 

 
23 лютого 2010 року під керівництвом учителя курсу "Захист Вітчизни" Олега 

Миколайовича Щуревського  у шкільному тирі пройшли змагання зі стрільби, при-

свячені Дню захисника Вітчизни. У змаганнях брали участь хлопці та дівчата 10-11 

класів. 

У підсумку переможцями змагань серед  стали: 

Командна першість ( дівчата): 1 місце - 10-А клас, 2 місце - 11 клас, 3 місце - 10-

Б клас. 

Індивідуальна першість: 1  - Денисюк Аліна 10-А клас; 2 - Ярошенко Юлія 10-А 

клас; 3- Васьківська Альона 11 клас.  

Командна першість (хлопці): 1 - 11 клас, 2 - 10-Б клас, 3 - 11 клас. 

Індивідуальна першість: 1 - Щур Богдан, 2 - Семенчук Віталій, 3 - Колосовський 

Вадим (усі 11 клас)  

Лютий 2010 рік 

Фоторепортаж про декаду англійської мови 

Як повідомлялося раніше, відповідно до графіка проведення предметних декад у 2009

-2010 н.р. з 1 по 12 лютого у школі проходила декада іноземної мови. Оргкомітет прове-

дення декади очолила учитель англійської мови Омельченко Олена Станіславівна, та-

кож активними учасниками декади  стали педагоги Гиренко Людмила Анатоліївна, Зо-

зуля Людмила Іванівна, Чорна Тетяна Миколаївна та учні 1-11 класів.  

 

 

Найактивніші учасники 

декади англійської мови  
Святкові газети 

 
  

 

 

Студенти першого та другого курсів зможуть крім основної вищої освіти навчатися 

на "бакалавра" з культурних, гуманітарних чи соціально-політичних наук. Наказ про 

затвердження Примірного положення про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну 

освіту (МІГО) підписав міністр Вакарчук.   

Дозвіл на відкриття  програм МІГО надає Міністерство освіти і науки. Таке право 

отримають лише університети, що  відповідають вимогам участі в експерименті та по-

дадуть його програму. Перше травня - останній день подання до МОН заявок на запро-

вадження МІГО.  

Для зарахування на програми МІГО студенти повинні подати відповідну заяву до 

приймальної комісії вищого навчального закладу до 10 вересня. Право на навчання ма-

ють студенти, що мають середній бал успішності не нижче 4,0. Термін навчання за про-

грамами МІГО становить 3 роки (180 кредитів ECTS).  

Студенти, які виконали навчальний план та успішно склали державну атестацію на 

програмах  МІГО, отримують диплом державного зразка про вищу освіту освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра. У додатку до диплома зазначається, що освіта здобу-

та за програмою МІГО. 

Наказ МОН від 12.02.2010 р. N 108 "Про затвердження Примірного положення про 

міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту" (Прес-служба МОН).  


