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З першою краплею, 

З останньою завірю-

хою,  

Зі святом юної Весни!  

Вас поздоровляємо,  

Сердечно бажаємо:  

Щастя, здоров'я , 

Удачі, краси! 

Весна 
Настала теплая весна, 

Морози вмить прогнала. 

Розквітли квіти у лугах, 

Природа заспівала! 

Підсніжники порозпускались, 

Поклоном низьким привітались. 

Птахи вже перші прилітають, 

Весну чарівную вітають! 

 Анастасія Пасічник  

(учениця 6-Б класу) 

 Настала весна 
Дивлюсь у віконце, радію весні 

Струмочки дзвенять як у радіснім 

сні. 

Земля веселиться, бо березень вже, 

І пісня весела по життю йде! 

Зозуля К., 6 - Б клас, член літе-

ратурної студії “КРИЛА”,  ке-

рівник Золотаревич І.М. 
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Як і анонсувалось, першого березня 2010 року у приміщенні районного Бу-

динку культури пройшов шкільний фестиваль "Танцювальний марафон - 

2010 ", який підготували учні та учителі Сквирсь-

кої школи № 2. Традиційно шкільне свято зібрало 

аншлаг, а глядачі стояли навіть між рядами. Навіть 

районні заходи не можуть сперечатися  з нами у 

масовості!. Роботу 

педагогічного колек-

тиву гідно оцінюють 

батьки, довіряючи  найдорожче - своїх дітей. На 

сьогодні міська друга школа має найбільшу кіль-

кість учнів, а кількість майбутніх першокласників 

тільки підтверджує  правильність обраного шляху! 

Дружна шкільна родина зібралася, щоб привітати 

дорогих мам, бабусь,  сестричок та подруг  з нагоди Міжнародного свята 8 Бе-

резня. На розсуд глядачів юні артисти представили танці різноманітних жан-

рів: від народних до бразильської самби. Практично кожен учень школи був 

учасником цього дійства, тому глядачі на "ура" зустрічали кожен номер! 

В УКРАЇНІ ЗАВЕРШИЛОСЯ ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ 

 13 і 20 березня в Україні відбулося пробне тестування з украї-

нської мови та літератури, історії України, математики, фізи-

ки, хімії, біології, географії, іноземних мов.  

У пробному тестуванні взяли участь 97,3% тих, хто зареєстру-

вався для участі в ньому.  

Особи, які зареєструвалися і оплатили вартість пробного тес-

тування, але не взяли в ньому участь, можуть отримати зошити із тестовими 

завданнями в регіональних центрах оцінювання якості освіти, на сайтах яких 

вони проходили реєстрацію.  

Тести, що використовувалися під час пробного тестування, на сайтах Україн-

ського та регіональних центрів оцінювання якості освіти розміщуватися не 

будуть. 

Учні 6-В класу 

Учні 10-Б класу 
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Благословен, хто вигадав маяк,  

Цей промінь, що вночі горить над морем.  

У школі відбулося свято (організатор - бібліотекар Сві-

тлана Григорівна Сергійчук) вшанування видатного 

українського поета, перекладача, громадського діяча, 

115 річницю від дня наро-

дження якого ми відзначає-

мо. Ведучі свята - учні 10-А 

класу (учитель української 

літератури О.М.Рабодзей) -

 розповіли про життєвий і 

творчий шлях Максима Рильського, про його пе-

ребування в нашому місті, яке він так поетично 

назвав "зеленокудрою Сквирою". Про дитячі роки поета розповіли учні 6-В і 

5-Б класів. 

Всесвітній день поезії - свято, яке від-

значається щороку в день весняного рівнодення. 

Уперше Всесвітній день поезії відзначено 21 берез-

ня 2000 року за ухвалою ЮНЕСКО в Парижі, де 

знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО. З 2004 року 

Всесвітній день поезії відзначається і в Україні. 

Тому що кожен момент є неповторним, і це ще одна спроба змінити життя 

на краще! 

Матеріал надрукований на основі Інтернет - видань 

Відкритий урок зарубіжної літератури у 6-Б класі. Тема уроку:  “Р. Л. Стівенсон  

та його роман “Острів скарбів”. Учитель Золотаревич І.М. 



 

 

 

 

 

Ви дуже пригнічені, весь світ навколо здається сірим, і здається, що ніхто і 

ніщо не зможе підняти настрій. Ви глибоко помиляєтеся і ось чому … 

Інколи здається, що все начебто добре, а чогось не вистачає, настрій на нулі і 

продовжує падати, тоді не знаєш в чому собі допомогти … 

Найневдаліший  вибір ви зробите, якщо почнете жаліти себе, плакати над сво-

єю «загубленою» долею, говорити собі: «Все пропало!» 

Не варто! Таким чином, Ви станете лише притягувати до себе жалісливі або 

ж злорадні погляди (а одне іншого не краще). Треба діяти, і тоді все відбудеть-

ся. Програмувати себе тільки на краще, і тоді, цьому Кращому не залишиться 

іншого вибору. Шанси на виграш у сутичці з долею завжди є. І вони завжди 

знаходять тих, хто їх шукає. Якщо доля закриває двері, вона відкриває вікно – 

це точно. 

І ще, якщо людина не хоче докладати зусиль для створення свого ж благопо-

луччя – ніхто їй не зможе допомогти. Адже кожен сам творець своєї долі. 

Наші поради для тих, хто не збирається ні в якому разі піддаватися негараздам 

і затьмарювати своє життя. Для тих, хто цінує кожен момент і готовий зустрі-

чати його з усмішкою і гарним, як мінімум піднесеним, настроєм!!! 

Отже, якщо від Вас з якої-небудь причини втік гарний настрій, раджу згадати 

слова любителя тортів і варення, доброго Карлсона: «Спокій, тільки спокій. 

Справа-то житейська!» І усміхнутися усім негараздам в обличчя! Так-так, саме 

усмішка може врятувати вас навіть тоді, коли вам здається, що у вашому житті 

виник дуже неприємний епізод. Адже найчастіше життя  навмисно нагнітає 

морок, щоб потім  осяйнути своєю яскравою стороною! 

Спробуйте натягнути  усмішку на обличчя і утримати її протягом 3 хвилин.  

 Ваше благополуччя залежить від ваших власних рішень (Рокфеллер). Ми 

отримуємо рівно стільки, скільки віддаємо! І ніяк інакше. Так давайте оточува-

ти себе радістю! 

      Там, де не допомагає здоровий глузд – завжди приходить на допомогу по-

чуття гумору. 

       А якщо спробувати нагородити посмішкою перехожого? Він посміхнеться 

Вам у відповідь – і стане тепліше на душі! «Поділися усмішкою своєю, і вона 

до тебе не раз ще повернеться». Розкрийте вікно, подивіться довкола. Це все 

ваше! Небо, сонце, кожен порив вітру! Хіба у Вас є приводи для смутку? 

Є дуже багато способів підняти собі настрій. Головне – не піддаватися зневі-

рі, зустрічати з усмішкою всі сюрпризи і радіти кожному моменту!  
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20-ий відбірковий тур Всеукраїнського шкільного руху «Біола – Ігри 

Чемпіонів», який відбувся 16 березня в м. Біла Церква, став завершаль-

ним у визначенні найсильніших команд центральної частини країни.  
Серед 16 шкільних команд Київської області після кваліфікаційного раун-

ду відбіркової програми залишилось лише чотири, які показали найкращі ре-

зультати у проходженні двох конкурсів – командного «Смуга перешкод» та 

жіночого «Біатлон». І саме між цими школярами ще за результатами трьох 

фінальних конкурсів повинна була визначитись шкільна команда, яка поїде у 

травні цього року до МДЦ «Артек» представляти Київську область на фіналь-

ній частині четвертого всеукраїнського шкільного чемпіонату. Однак з кож-

ним роком проведення змагань щільність результатів зростає, і тому все часті-

ше організаційний комітет удається до використання додаткових критеріїв 

визначення переможців. Ось і цього разу, дві команди завершили фінальний 

раунд відбіркового туру, набравши однакову кількість балів, та ще й з однако-

вим набором зайнятих місць у трьох фінальних конкурсах. І знов, вже вдруге 

за період проведення цьогорічних відбіркових турів, було організоване повто-

рне проходження головного конкурсу шкільних змагань «Смуги перешкод». 

Цього дня фортуна була на боці учнів ЗОШ с. Пилипча Білоцерківського 

району (керівник команди – Строкін Юрій Борисович), які першими подола-

ли величезну надувну конструкцію з безліччю різноманітних перешкод. Лише 

декількох секунд для здобуття чемпіонського титулу не вистачило минулоріч-

ним переможцям відбіркового туру шкільній команді ЗОШ №2 м. Сквира 

(керівник команди – Гандзюк Богдан Олександрович), які цього разу у напру-

женій боротьбі здобули срібні нагороди. А третє місце посіли школярі НВК 

м. Баришівка (керівник команди – Акулін 

Сергій Вікторович). 

Склад нашої збірної: Олександр Петюр (5

-А клас), Тетяна Ясінська (5-Б клас), Ігор 

Лінченко (6-В клас), Анастасія Миронська

(7-В клас), Андрій Перебейніс (8-Б клас), 

Анна Шемітько (9-А клас), Вадим Агапов 

(10-А клас). Тренер збірної: Богдан Олек-

сандрович Гандзюк. Адміністрація школи 

висловлює щиру вдячність  учасникам змагань та бажає майбутніх пере-

мог! 



 

Творчим пером 

Весна 
Люблю весну, люблю тепло, 

Повітря, мов прозоре скло. 

Дерева у бруньках стоять, 

Кущі тихенько гомонять. 

І перша квітка чарівна, 

Шепоче, що прийшла весна. 

Війне теплом, махне крильми, 

Радієм сонцю з нею ми! 

 

Їжачок 

Любить їжачок ма-

ленький 

Пити молочко смач-

неньке, 

Носик в мисочку 

вмокає 

І мене не помічає. 

Стану я просити ма-

му, 

Хай наллє мені так 

само. 

З блюдця пити я не вміла, 

Та їжаченя навчило. 

 

Вірш про себе 
Мене, гарненьку дівчинку, 

Галинкою звати. 

Хоча маленька я іще, 

А вже люблю писати. 

Карі очі маю я 

І вінок квітчастий, 

Люблю гори і моря, 

Небо й сонце ясне! 

Скоро мама вже прийде – 

Нумо готувати! 

Я спечу для неї торт, 

Буду пригощати. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отче 
Отче, ти моя 

надіє, 

Задля тебе я жи-

ву. 

Твоє слово в ме-

ні діє 

Уві сні і наяву. 

Лину птахою до 

неба, 

Крізь печаль, страждання, муки… 

Щастя більшого не треба, 

Як відчути твої руки. 

Серце повниться любов’ю, – 

Вона ллється через край. 

Сили множаться, здоров’я, – 

Гарний з неба урожай! 

З усіма ним поділюся! – 

Зігрівай, тепло небесне! 

Хоч нелегко – вже сміюся, 

Таке враження – воскресне! 

Відчуваю Тебе, Отче! 

Сподіваюсь у надії. 

Перемога – в Тобі, Отче! 

Тож вперед! Хай слово діє! 

Омельченко Г., 6 - А клас, член лі-

тературної студії “КРИЛА”,  кері-

вник Золотаревич І.М. 
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ОРІЄНТОВНИЙ КОМПЛЕКС 

ВПРАВ  

для зняття втоми під час навчання в 

кабінетах інформатики 

Комплекс вправ для очей  
Вправи виконуються сидячи в зручній 

позі, хребет прямий, очі відкриті пог-

ляд – прямо, відвернувшись від ком-

п’ютера.  

Варіант 1  
1.Погляд спрямовувати 

вліво-вправо, вправо-

прямо, вгору-прямо, 

додолу-прямо без за-

тримки в кожному по-

ложенні.  

Повторити 5 разів і 5 разів у зворотно-

му напрямі.  

2.Закрити очі на рахунок «раз-два», 

відкрити очі і подивитися на кінчик 

носа на рахунок «три-чотири».  

3.Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і 

вправо.  

Варіант 2  
1.Швидко кліпати очима протягом 15 

секунд. 

2.Заплющити очі. Не відкриваючи 

очей, начебто подивитися ліворуч на 

рахунок  “раз-чотири”, повернутися у 

вихідне положення. Так само подиви-

тися праворуч на рахунок «п’ять-вісім» 

і повернутися у вихідне положення. 

Повторити 5 разів.  

3.Спокійно посидіти із закритими очи-

ма, розслабившись протягом 5 с. 

Комплекс вправ для зняття м’язово-

го напруження  

Варіант 1  
Вихідне положення – сидячи на стіль-

ці.  

1.Витягнути і розчепірити пальці так, 

щоб відчути напруження. У такому 

положенні затримати протягом 5 с. Ро-

зслабити, а потім зігнути пальці. По-

вторити вправу 5 разів.  

2.Повільно і плавно опустити підборід-

дя, залишатися у такому положенні 2-3 

с, і розслабитися.  

3.Сидячи на стільці, піднести руки яко-

мога вище, потім плавно опустити їх 

додолу, розслабити. Вправу повторити 

5 разів.  

4.Переплести пальці рук і покласти їх 

за голову. Звести лопатки, залишатися 

у такому положенні 5 с, а потім розсла-

битись. Повторити вправу 5 разів.  

Варіант 2  
Вихідне положення – сидячи на стіль-

ці.  

1.Зробити кілька глибоких вдихів і ви-

дихів. Потягнутися на стільці, зігнув-

ши руки на потилиці, відхиляючи голо-

ву назад і випростуючи плечі. Повто-

рити 5 разів.  

2.Зробити нахили і повороти голови. 

Повторити 5 разів.  

3.Зробити легкий самомасаж обличчя і 

кисті руки протягом 3-5 с.  

Варіант 3  
Вихідне положення – стоячи, ноги ра-

зом, руки вниз.  

1.Прямі руки розвести в боки долоня-

ми догори, зробити вдих.  

2.Схрестити руки перед грудьми, міц-

но обхопити себе за плечі, повторити 5 

разів.  

3.Кругові рухи ліктями вперед протя-

гом 5 с.  

 


