
 
 
 
 

 
 
Поринути у чарівний світ мистецтва можна 

було  під час декади творчості, яка проходила у 
нашій школі з 29 вересня по 7 жовтня. В 
рамках декади було проведено низку  заходів. 
Для учнів початкових класів було проведено 

цілий ряд музичних ігор та вікторин. Притягувала погляди 
виставка дитячих робіт «Бісероплетіння як вид декоративно-
прикладного мистецтва» та виставка плакатів «Сквира – моя 
маленька Батьківщина». Шестикласники демонстрували свої 
знання та вміння у вікторині «Кімнатні квіти – гармонія 
нашої душі». Особливо учням подобаються конкурсно-
розважальні програми. Дві такі програми «Знай та умій» - для 9-
х класів та «Веселий калейдоскоп» для 5-х класів організувала та 
провела Наталія Олегівна Несторук, за що виражаємо їй 
особливу подяку. 

Творити дива може кожен. Варто лише мати велике бажання. 
Ми бажаємо вам, щоб в душі кожного з вас проснуся великий 
творець прекрасного. Не має різниці що саме стане інструментом 
для творення – пензлі і фарби чи нитки і голки, папір і клей чи 
тканина – головне, що у свою роботу ви вкладете почуття, які 
вирують у вашому серці. 
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Сьогодні здоровий спосіб життя стає більш популярнішим, 

особливо серед молоді.  І це не просто данина моді. Це природне 
бажання здоровим і зберегти молодість. 

14 жовтня члени учнівського самоврядування організували 
круглий стіл «Твоє життя – твій вибір», де вели мову про спорт, 
шкідливі звички та здоровий спосіб життя. 

Голова комісії спорту та здорового способу життя Костянтин 
Ковальчук(9-б) розповів про спорт та спортивні досягнення 
Сквирщини. Голова парламенту Світлана Гаврилюк (11-а)  та 
заступник голови парламенту Ірина Шовкун (11-а) вели мову про 
шкідливі звички та їх згубну дію на організм людини. Довго 
точилися суперечки та дискусії навколо цього питання. Та 
головне, що всі переконалися: істина народжується в суперечці. 
Найактивнішими були  Анастасія Пасічник (8-г), Юлія Лінченко та 
Яна Баранецька (10-б). 

 
 

 

 
Не може бути майбутнього без минулого – стверджують 

історики. Історія – це пам'ять, яку ми бережемо і передаємо з 
покоління в покоління. «Пізнати все» - під таким гаслом              
В.В.Панченко, І.В.Ліщук та Л.П.Щур провели декаду історії та 
правознавства. Відповідно до плану роботи декади кожен вчитель 
провів відкритий урок. Для учнів 5-х класів організували 
конкурс «Україна – це моя родина», на якому п’ятикласники 
представляли свої «дерева роду» та підкріплювали до них розповіді 
про свій рід. Варто відмітити роботу Софії Бойко. Розповідь про її 

родину вражає знаннями подробиць про 
прабабусь та прадідусів.  Десятикласники 
змагалися у правовому брейн-ринзі.  
Семикласники представляли історичну 
виставу «Київська Русь». Учнів 11-х класів 
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зустрілися за круглим столом «Трагедія голокосту – 
найтяжчий злочин проти людства». Восьмикласники 
заглядали в історичний калейдоскоп «Загадковий новий час».  
Дев’ятикласники до історії знайшли творчий підхід та створили 
презентація «Видатні люди незалежної України» (до 20-річчя 
незалежності України). Також під час декади можна було відвідати 
шкільний музей. Там проводили екскурсії, присвячені 70-річчю 
початку Великої Вітчизняної війни. Учні цікавляться історією. 

  
Про це свідчать випуски стіннівок про трагедії Бабиного 

Яру,  голодомору та ВВ війни. А також стіннівки до 20-річчя 
незалежності України. 

 
 
 

 

 
 

Можна годинами говорити про здоровий 
спосіб життя, про місце спорту в нашому 
житті. А можна просто провести спортивне 
свято для батьків та дітей і всі розмови 
відходять на задній план. Оскільки за слова 
може бути кращим тільки діло. Традиційними 

в нашій школі стають родинні свята. Особливої популярності 
набули спортивні. Таку радість для батьків і дітей організували та 
провели в 3-а класі класовод Т.М. Оленченко та вчитель 
фізкультури О.М. Щуревський, в 4-б – класовод С.О.Горобець, в    
8-в – класний керівник О.О.Шевчун та в 6-а – класний керівник 
Т.А.Стовбецька та вчитель фізкультури О.О.Шевчун.  

Під час свят проводилися різноманітні естафети, в яких 
активну участь брали і діти, і батьки. 
Випробовували їх на спритність, влучність 
та підтримку командного духу. Учасники 
змагань долали усі перешкоди з гарним 
настроєм. 
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 Свята залишилися позаду. Та ще довго вируватимуть емоції 
у серцях кожної команди. А про гарно проведений час завжди 
будуть нагадувати отримані нагороди у вигляді грамот та подяк. 

 

21 жовтня, напередодні канікул, Л.М.Гаркуша організувала 
та провела конкурсно-розважальну програму 
для старшокласників «Чарівна осінь в шибку 
заглядає». У конкурсах взяли участь 8 пар. 
Випробовували вони долю чи, може, доля 
випробовувала їх у різних конкурсах. Це були 
оригінальні візитки, представлення один 
одного та демонстрування  
талантів.   

На конкурс «Заглянемо у 
природу» учасники приготували  композиції. «Їже 
на здоров’я » - таку назву мав кулінарний 
конкурс. Це були справжні шедеври кулінарного 
мистецтва. На огляд журі були представлені  лебеді із яблук, 
троянди із столових буряків, гарбузова каша в яблуках, салат із 
екзотичних фруктів, салат «Осінній їжачок» та 
багато іншої смакоти. Боротьба була запеклою. 
Майже в ногу йшли всі пари, тому важко було 
визначити переможців. Після довгого 
обговорення журі винесло свій вердикт.  

Оголошено слова подяки парі №3 - Альоні і 
Богдану (9-В) та парі №4 - Ірині і Владу (9-В). Титулу 
ОРИГІНАЛЬНІСТЬ удостоїлась пара №8 - Олена і Олександр (11-
Б). НІЖНІСТЮ оповита пара №1 – Оксана і Валентин (9-А). 
РОМАНТИЧНІСТЬ притаманна парі №5 – Олександрі та 
Ярославу (10-А). Найактивнішими став колектив 11-А класу. 
НАЙОРИГІНАЛЬНІШИМИ та АРТИСТИЧНИМИ виявилися пара 
№6 – Юлія та Богдан (10-Б)зі своїми друзями.  Та найвищий 
титул – КОРОЛЬ та КОРОЛЕВА ОСЕНІ завоювали пара №2 – 
Анастасія та Ярослав (9-Б). 
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