
 
 
 
 

 
Вересень починається святом знань, просвіти 

та науки. Нинішнього року свято Знань було 
незвичайним. 1 вересня на міському стадіоні 
«Колос» відбувся парад першокласників. Позивні 
свята щемом розлилися у серцях школярів. Коли 
Олександр Заболотний, начальник відділу освіти 
РДА, запросив на свято винуватців торжества – 
хвилюванню та гордості не було меж. Адже серед 
них є і наша зміна і надія. Під звуки задушевної 

мелодії крокують першокласники нашої школи з своїми класоводами. 
Ж.М.Приходько, Т.В.Грирог`євата Л.І.Левенчук поведуть своїх вихованців до 
чаруючої Країни Знань.  

На лінійці були присутні  почесні гості – заст. голови ОДА Тетяна 
Подашевська, начальник управління праці та с  оціального захисту населення КОДА 
Леонід Мартинюк, ректор КОІПОПК Наталія Клокар, директор обласного центру 
дітей та юнацтва Тамара Нестерук, голова РДА Микола Горбалінський, голова 
районної ради Борис Соболь, міський голова Віталій Писаренко, депутати Київської 
обласної ради Леонід Центило та Віктор Губський. Кожен з них звернувся до 
присутніх з вітальним словом. Та яке ж свято без подарунків? Т.Подашевська 
передала щирі вітання з нагоди свята від голови Київської облдержадміністрації 
Анатолія Присяжнюка. Разом із вітаннями в подарунок кожна школа отримала 
принтер, а школярі – морозиво та солодку воду. 

 Після закриття урочистої частини під звуки гімну в небо злетіли сотні жовтих 
та блакитних кульок.  

2 вересня наша школа гостинно відчинила 
двері для своїх першокласників. Цього року їх 51. 
Вони вперше сядуть за шкільні парти. 

До всіх присутніх з вітальними словами 
звернулася перша леді школи – директор В.С. 
Малиновська. Почесний гість свята,головний 
редактор районної газети, заслужений журналіст 
України К.Ф.Бондарчук також привітала всіх із 

 

 
 

Випуск № 1(16)  вересень  2011 р.                 шкільна газета Сквирської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

Шкільні новини 



початком навчального року та передала найщиріші вітання від Леоніда Центило. 
Кожен, хто добре навчався в минулому році, отримав свій Похвальний лист за 

високі досягнення у навчанні. 
Схвильовані та розгублені першокласники. Перший шкільний день, перший 

урок, перша вчителька. Для кожного з них це день, із якого починається дорога в 
майбутнє. На святковій лінійці вони запевнили всіх, 
що серед них є майбутні вчені, мер міста, а може, і 
майбутній президент. Сьогодні для них все вперше. 
Малиновий голос дзвінка кличе всіх на перший урок. 

 Нехай цей ДеньЗнань відкриває світ 
пізнання та надії  насамперед  для  тих, хто вперше у 
житті переступає шкільний поріг. 

 
  

 
Традиційно у другу субботу вересня відзначається свято всіх прихильників 

здорового способу життя, фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту  - День 
фізичної  культури і спорту. 

Це свято , яке уособлює велич сили духу, мужності і патріотизму. За всіх часів 
саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки 
дає здоров'я, він загартовує характер і волю. Займайтесь фізичними тренуваннями, 
загартуванням, зміцненням здоров’я і ви забудете про хвороби.  

В цей святковий день щиро бажаємо усім вам міцного здоров’я, добра і щастя, 
великої наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот. 

Особливо хочемо привітати  наших вчителів фізкультури: 
 Любов Олексіївну Хронюк, 
 Віктора Романовича Квітка,  
Олену Олександрівну Шевчун,  
Богдана Олександровича Гандзюка, 
 Олега Миколайовича Щуревського,  
Світлану Олександрівну Горобець, 
Олександра Андрійовича Півторака. 

Мій рідний вчитель фізкультури!!! 
Я дякую, кажу тобі 
За наші ще стрункі фігури,  
За те, що спокоюти не давав мені!!! 
За те, щовлітку, восени і взимку 
Натхненно тренуватись  заставляв! 
Я  пам'ятаю всі твої поради!  
Ти розслаблятись й нудьгувать не 
дозволяв! 

Слабеньким підлітком до тебе я 
прийшов! 
Тут гартувалась і міцніла сила волі, 
Тут справжніх друзів я своїх знайшов! 
Здоров'я й спорт хай завжди будуть в 
моді! 
Його за гроші нам ніколи не купити! 
Я дякую тобі, мій вчитель фізкультури, 
За все, що зміг для мене ти зробити! 
 



 
Правила дорожнього руху – це суворий 

закон доріг і вулиць, і як відомомо, дорога не 
вибачає помилок. Якщо своєчасно навчити дітей 
орієнтуватися в дорожній ситуації, бути 
дисциплінованими на вулиці, обережними та 
обачними, то неприємні ситуації самі будуть 
оминати вас. З  метою профілактики дитячого 
дорожньо-транспортного травматизму  у школі p 
12 по 23 вересня пройшла декада безпеки 
життєдіяльності під гаслом «Увага! Діти на 

дорозі!» у рамках декади було проведено низку заходів. Класні керівники 1-11 
класів провели години спілкування  «Дорога місце підвищеної небезпеки», ігри-
практикуми «Аварійні ситуації в дорожньому русі». С.О Горобець провела конкурс-
гру «Хто мову дороги не поважає, на ризик великий себе наражає», Л.П.Поліщук 
запрошувала на свято «У гостях у світлофора». Третьокласники інсценізували казку 
«Троє поросят». Першокласники грали у рольову гру «Знайомі та незнайомі люди». 
Учні 8-11 класів разом із класними керівниками та вчителем ОБЖ вивчали «Закони 
вулиць і доріг».Всі заходи, проведені під час декади, були спрямовані на 

попередження всіх видів дитячого травматизму та 
збереження здоров’я та життя учнів.  

Хочеться звернути на це особливу увагу 
батьків. Пам'ятайте! Дитина навчається законами 
вулиці, беручи приклад з вас, батьків, інших 
дорослих. Нехай Ваш приклад  вчить дисциплінованої 
поведінки на вулиці не тільки Вашу дитину, але й 
інших дітей. Переходьте дорогу, дотримуючись 
Правила дорожнього руху. 

 
 

 
 
 



 
 

Вже стало доброю традицією в нашій школі  у 
вересні проводити посвяту  в старшокласники. Ведучі 
свята запросили до зали всіх дев’ятикласників разом із 
класними керівниками.  

Життя старшокласників веселе, цікаве, насичене 
різними подіями, але дуже відповідальне. Та щоб 
потрапити до когорти старшокласників, необхідно пройти 

ряд випробувань.  Щоб прийняте почесне звання «Старшокласник» їм довелося 
найоригінальніше представитися, виконувати роль винахідливих артистів, 
вигадувати, фантазувати, одним словом робити все можливе і неможливе для  того, 
щоб пройти випробування. Кожен із гідністю відстоював честь свого класу. 

 Настав хвилюючий момент – прийняття клятви старшокласника. Перед лицем 
дружньої родини старшокласників учні 9-х класів урочисто поклялися: 

- Бути гідними звання старшокласника! 
- Рости достойними громадянами країни, ім’я якій Україна! 
- Свято берегти і примножувати традиції рідної школи, народу,цінувати 

розум, честь і згоду! 
- Навчатись на високому рівні,щоб нами пишались школа і рідні! 
Позаду залишилося свято, а попереду незабутні роки шкільного життя у званні 
«Старшокласник». Тож, будьте повноправними господарями свого життя і 
цього священного Храму Знань. Нехай славою покриється ваш подальший 
шлях, високих вам злетів без стрімких падінь.  
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