
 
 
Січень – пора зимових канікул. Канікули - 

це завжди радість! Скільки свят і розваг в цей  
час! Це зустріч Нового року з ошатною ялинкою, 
веселі колядки на Різдво, катання на лижах, 
ковзанах, санях, веселі гірки, снігові фортеці, 
таємничі ворожіння, чарівні і загадкові бабусині 
оповідання. Та найважливішим залишалося – 
провести канікули з користю.  

На зимових канікулах не тільки відпочивали 
  Під час зимових канікул педагогічні працівники 

школи активно проводили підготовку до другого семестру та 
підводили підсумки першого. Зокрема, на канікулах було 
проведено фестиваль методичних ідей, на якому учителі мали 
змогу поділитися власними методичними здобутками, поділитися 
досвідом, обговорити нагальні проблеми.  
 У рамках фестивалю проведено 
наступні заходи:  

 шкільна виставка педагогічної 
творчості,  

 психолого-педагогічний семінар 
"Учнівське та учительське 
портфоліо", 

  творчий звіт учителів, які 
атестуються у 2012 році,  

 круглий стіл "Ініціатива та 
творчість молодих учителів",  

 семінар-практикум "Педагог в особистісно зорієнтованому 
виховному процесі",  

 засідання шкільних методичних комісій,  
 психологічний практикум "Психологія та здоров"я. 
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З 24 по 26 січня у спортивному залі Сквирської 
ДЮСШ відбулися змагання на 
першість міста з гандболу на кубок 
Героя Радянського Союзу М. М. 
Ольшевського. У змаганнях взяли 
участь збірні команди дівчат та 
юнаків загальноосвітніх шкіл міста, 
ліцею та ВПУ - 29. 
 У перший день змагалися дівчата. 
Наші гандболістки впевнено провели 
зустрічі з НВК №4 (17:9) та ВПУ - 29 
(9:1) і вибороли право поборотися за І 

місце. 
    Другого дня змагалися юнаки. Спортсмени нашої школи 

перемогли суперників з НВК №4 (20:3), але поступилися 
гандболістам з ЗОШ №1 лише в один м’яч (11:12). У своїй групі 
вони посіли ІІ місце, що дало можливість поборотися за ІІІ місце. 

    Третій день змагань - фінальний. У боротьбі за 5 - 6 місце 
у дівчат перемогли спортсменки ЗОШ №1 (5:1), за 3 - 4 місце 
перемога дісталася спортсменкам НВК №4 (8:6). У фіналі 
зустрілися юні гандболістки ЗОШ №2 та ЗОШ №5. Боротьба була 
дуже запеклою, але фортуна повернулася у бік команди дівчат 
ЗОШ №5, які перемогли з рахунком 14:10. У підсумку наші 
дівчата посіли почесне друге місце. 

  У юнаків за 5 - 6 місце зустрілися команди ВПУ - 29 та 
НВК №4. Юнаки ВПУ впевнено здолали опір суперників з 
рахунком 19:10 і посіли п’яте місце. За ІІІ місце боролися 
команди ЗОШ №2 та ЗОШ №5. Наші гандболісти грамотно 
провели зустріч і перемогли з рахунком 17:3. Дуже запеклою і 
цікавою була зустріч за І місце, у якій зустрілися команди ліцею 
та ЗОШ №1. Жодна команда не хотіла віддавати перемогу. 
Зустріч проходила з перемінним успіхом. Але фортуна була на 
боці ліцеїстів, які вибороли перемогу на останній хвилині матчу з 
рахунком 13:12. 

         У підсумку команди ЗОШ №2 та ЗОШ №5 набрали 
однакову кількість балів (п’ять). Краща різниця забитих і 
пропущених м’ячів в особистих зустрічах була у юних 



спортсменів нашої школи, але організатори змагань віддали 
перемогу ЗОШ №5 (перевага першого місця у дівчат). 

          
Тому таблиця загальних результатів змагань має такий 

вигляд:    І місце - ЗОШ №5; 
         ІІ місце - ЗОШ №2; 
         ІІІ місце - ЗОШ №1; 
          ІV місце - ліцей; 
          V місце - НВК №4; 

                  VІ місце - ЗОШ №3; 
                 VІІ місце - ВПУ - 29. 
     Ми вітаємо юних гандболістів з срібними нагородами та 
бажаємо подальших перемог! 
 
 

 
 

Перший учитель...  
У кожної людини він,— як початок шляху,  

як перший відбиток у дитячій душі.  
Нехай час обдарує тебе іншими,  

більш цікавими і значнішими вчителями,  
але він назавжди лишиться тим  

маленьким далеким вогником,  
що посвітив тобі на початку шляху.  

С. П.  Титов   

Учитель – не просто професія. 
Справжній учитель – це творець 
дитячих душ. Саме від вчителя 
залежить, чи стане маленька людина 
окриленою, здатною робити великі 
вчинки, мріяти і досягати висот своїх 
мрій. Справжній учитель – людина, 

здатна обігнати себе учорашнього і зазирнути в майбутнє, це 
майстер, який не зупиняється на досягнутому, а щоденно 
відточує свою майстерність, підвищує рівень фахового 
професіоналізму.  

Саме для того, щоб визначити кращих освітян-
професіоналів, в Україні проводиться Всеукраїнський конкурс 



педагогічної майстерності «Учитель року». Конкурс «Учитель 
року» - яскравий приклад підтримки державою творчих 
починань педагогів.  

Нинішнього року честь школи на обласному рівні захищала 
Світлана Олександрівна Горобець. Вона є таким  вчителем, 
який здатен любити й відчувати душу дитини, відданий своїй 
справі, небайдужий до свого 
покликання. Світлана 
Олександрівна -  ерудована, 
комунікабельна, творча, здатна 
у скрутну хвилину подати руку 
допомоги. Її люблять діти, 
поважають колеги. 

На конкурс Світлана 
Олександрівна представила не 
тільки необхідний мінімум 
документів, а й власні 
методичні розробки: програми 
гуртів "Загальна фізична 
підготовка для учнів 3-4 класів" та "Загальна фізична 
підготовка для учнів 5-7 класів" (дана програма затверджена і 
рекомендована до використання науково-методичною радою 
КОІПОПК у 2011 році), програму з виховної роботи для класних 
керівників з використанням здорв"язберігаючих технологій, 
розробки уроків з гандболу. 
Ви сумлінно виконуєте свій професійний обов’язок, вчите нашу 
юнь пізнавати нове і пам’ятати про те, якого ми роду. Прийміть 
щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний 
творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі.  

Щиросердно бажаємо вам, шановна Світлано 
Олександрівно, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих 
творчих успіхів і невичерпної наснаги. 
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