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Н а ш а п е р ш а в ч и т е л ь к а
Кожен вчитель школи живе своїм цікавим життям. Наша всім відома
Оксана Іванівна не могла залишити нас без уваги, тому що перша вчителька
завжди у наших серцях .
Народилася 29 січня. За гороскопом - Водолій. Водолій уособлює дружбу.
Тому він, зазвичай, дружить із різними людьми. У Водолія щедре серце, він
готовий віддати його будь – кому, бажаючи всім людям тільки добра. Бажання
допомогти іншим виявляється в ньому з раннього дитинства і зберігається до
найглибшої старості. Ця якість Водолія компенсується іншими його талантами. Водолій може дуже переживати за інших , особливо за тих , хто цього не заслуговує і хто не може відповісти тим же .
Вона ніколи не задумувалась над тим , чому саме дорога до школи судилась їй. Оксана Іванівна не хотіла бути вчителем, завжди говорила: „Досить з
нас однієї вчительки”.
Шкільний театр покинула, тому що вирішила більшу увагу приділити
своїй донечці. Їй подобалось співпрацювати зі своєю подругою Людмилою Андріївною. Їхня спільна праця приносила неабиякий успіх театру. Вони завжди
раділи за тих учнів, що з ними працювали. Ця робота була дуже клопітка, хоча
остаточний результат завжди радував око глядача.
Оксана Іванівна мріяла стати художником – дизайнером, а також
побувати у найкращих містах України і відвідати усі історичні пам’ятки.
Дуже полюбляє різноманітні страви , а саме: салати, торти, фрукти, особливо персики. М’ясними стравами не дуже захоплюється, тому що ця їжа є важкою для шлунка. Музику любить спокійну, так звану, до душі та ритмічну.
Також приділяє увагу драматичним фільмам таким, як „Титанік”, і ще з радістю дивиться „Подругу осінь”.
Вона вважає, що цей фільм змушує плакати і думати про сенс життя.
У кожної людини в житті є плюси і мінуси. Часто зустрічається фраза „Чому я не щаслива?”, хто думає
про це багато, той ніколи не досягне успіху. Оксана Іванівна вважає, що вона є щаслива людина. Щаслива тому, що
живе і знаходить радість у своїй роботі, у хороших людях, що оточують і підтримують її.. Щаслива, що у неї є хороша, вірна подруга Людмила Андріївна. Радіє, що має бажання творити прекрасне. І, безперечно, найбільше щастя маленька донечка. Але мінуси завжди знаходяться, або ти їх знаходиш, або вони тебе.
В житті дотримується одного кредо: „ Бути оптимісткою не зважаючи на будь – які негаразди. Тим самим
привертати до себе увагу.” На питання – „Ваш ідеал” дотримується такої думки : „Якщо людина намагається бути
схожою на іншу, вона вже не вона”.
Оксана Іванівна не любить, коли кажуть “Будь як всі”, - це не для неї.. Її дуже подобається вислів із фільму
“Не родись вродлива”: „Залишайся такою, як ти є, залишайся сама собою”. Але зауважує:: „Кожна людина має себе
вдосконалювати, адже і Катя Пушкарьова перетвориться на улюбленицю публіки”.
Статтю підготували Мар’яна Швайко, Володимир Швайко, учні 10-Б класу.

Дорогі наші захисники
Вітчизни
Від усіх жінок нашої школи хочемо від
душі привітати Вас з цим важливим
днем – Днем захисника. Основним захисником жінок є справжні чоловіки, без
яких наше життя було б неспокійне.
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Роки летять, як лебеді у вирій,
Та не відходить в вирій доброта,
Прийміть вітання наші щирі,
Нехай життя шумує, мов жита.
Хай будуть в серці віра та надія,
Нехай високим буде Ваш політ,
І сам Господь по милості наділить.
Здоров’я ще на багато літ.

0
Футбольний поєдинок до Дня захисника Вітчизни
Керівництво змагань організувало районний турнір з футзалу, присвячений Дню захисника
Вітчизни. Безпосереднє проведення змагань та суддівство покладалося на суддівську колегію. Районні команди були розподілені по зонах. До нашого шкільного спортзалу завітали команди із Золотого, митниці та місцева команда. Витрати на організацію та проведення змагань взяв на себе відділ молоді та спорту райдержадміністрації. Змагання проводили з метою популяризації футзалу як
найдоступнішого та масового виду спорту, а також визначити найсильніших команд району з футзалу і, безперечно, підвищити спортивну майстерність.
Матч тривав довгий час. Всі команди намагалися здобути перемогу. Виснажені гравці після
довготривалих матчів були стомлені, але ця гра дала їм можливість отримати справжній адреналін.
Підтримка вболівальників надихала і бадьорила знову і знову. В сильній боротьбі перемогла команда
митниці. Друге місце виборола наша місцева команда. Третє місце здобула команда із с. Золоте.
Переможці були нагороджені перехідним кубком, грамотою, а гравці - медалями та дипломами.
Результати турніру
Статтю підготував Швайко Володимир Іванович, учень10-Б класу
с. Золоте – с. Сварицевичі 5:6
с. Золоте – митниця 3:12
с. Сварицевичі – митниця 8:8

.

Т у р н і р п а м ’ я т і В а с и л я К р у п к а
Нещодавно наш шкільний спортивний зал був переповнений місцевими
вболівальниками та футболістами. Вже увосьме тут відбувався традиційний
турнір з міні-футболу пам’яті футболіста-земляка Василя Крупка. У ньому
взяли участь спортивні команди із смт. Зарічного, Сварицевицької ЗОШ
(“Юніор”) та “Будівельник” (с. Сварицевичі). Поєдинки проходили цікаво і напружено. Глядачі гаряче вболівали, підтримували, аплодували спортсменам за
їх високу майстерність. Кожна з цих команд намагалась здобути перемогу і
зайняти почесне місце на п’єдесталі. Цей гарячий футбольний матч тривав
декілька годин. Кожен намагався показати себе щонайкраще і здобути титул
спортивного турніру.
Після всіх зусиль, що були прикладені гравцями, було визначено кращого
футболіста. Ним став Войтович Анатолій Михайлович, який був нагороджений почесною грамотою. В упертій боротьбі перші місця виборола команда „Будівельник”, якій вручено перехідний кубок , грамоти та грошову
На фотографії переможці турніру
премію. Друге місце за шкільною командою „Юніор” ,третє посіли футбо2004 року команда „Юніор”, з
лісти із Зарічного , яким також вручено грамоти та грошові премії.
ліва на право Вишневський Андрій, Крупко Геннадій, Крупко Організатори турніру висловлюють щиру вдячність спортсменам за їх акОлексій, Войнович Анатолій, Ко- тивну участь у турнірі.
Статтю підготував Швайко Володимир, учень 10-Б класу.
стюкевич Іван

Волейбольний поєдинок до Дня захисника Вітчизни
23 лютого у нашій Сварицевицькій ЗОШ проводився турнір з волейболу серед чоловіків, присвячений
Дню захисника Вітчизни.
Привітала учасників змагань директор школи Олена Полюхович, побажала спортивного довголіття,
чесної спортивної боротьби.
У турнірі взяли участь три команди: “Юніор” (учні школи), “Освіта” (вчителі Зеленської та Сварицевицької шкіл) і команда “Техназ” (технічний персонал школи).
Поєдинки проходили цікаво і напружено. Глядачі гаряче підтримували та аплодували спортсменам за
їх майстерність. У нелегкій боротьбі перше місце виборола команда “Техназ”.
Друге місце - за командою «Освіта» і третє місце посіли учні школи.
На цьому турнірі був визнаний кращий гравець , яким став Сергій Галушко.
Організатори турніру висловлюють щиру вдячність учасникам змагань за їх високу організованість
та підтримку у проведені волейбольного свята.
Статтю підготував вчитель фізичної культури і здоров’я Анатолій Парчук
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Галушко Інна Михайлівна

Учениця 5-Б класу
Ріст - 135 см
Вага - 36кг
Захоплюється готуванням різноманітних страв. Любить
море, сонце, гарну погоду та прогулянки до лісу. Мріє побувати в
Африці, побачити на власні очі тварин, які там живуть, та спробувати місцевих фруктів. У близькому майбутньому мріє про свій
власний комп’ютер. Своїм ідеалом вважає Руслану Лижичко. В
ній подобається її артистизм. Всім читачам бажає доброти, терпіння та взаємоповаги.
Увага!!!
Бажаючі взяти участь у конкурсі „Міс і Містер” звертайтесь до колективу 10-Б класу. З собою мати якісне
фото та короткі дані про себе.

Холодько Наталія Степанівна
Учениця 9-А класу
Ріст – 169см.
Вага - 49кг.
Наталія любить спілкуватися з різними людьми. У вільний час захоплюється музикою, танцями та співами. Мріє про
своє власне спортивне авто. Її подобається увага зі сторони
хлопців. Є фанаткою групи „Краски” і „Руки верх”. Не любить
неврівноважених та некультурної поведінки. Всім бажає взаємного і вічного кохання.

Творчі доробки учнів
Сорока
Залетів птах, сів на дах.
Сидить і співає,
Та й горя не знає.
Спинка чорненька,
Шийка біленька.
Пташку цю звати сорока.
По – іншому – білобока.
Хто природу добре знає,
Цього птаха пригадає.
Чудінович Юрій, учень 6 – Б

Горобець
Гнеться тополя біля чорного поля.
Цвірінькають, співають
Ці маленькі пташечки,
Які звуться горобці.
Такі гарні та дзвінкі.
Годівничку їм збудую,
Від морозів захищу я
Костюкевич Петро, учень 6-Б
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Вітають учні 6-А класу, своїх однокласників
Грицюка В’ячеслава,
Галушко Яну,
Кучика Богдана,
з днем народження.

Жизнь Ваша пусть любовью согреется!
Пусть душа светом добрым наполнится!
Надо верить, любить и надеется –
И тогда все желанья исполнятся!

З найкращими побажаннями вітають учні
9 – Б і 9 - А класу своїх найкращих
друзів і однокласників
Войтович Альону
Войнтовича Андрія
Швайка Валентина
Чудіновича Володимира
з днем народження.
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все:
Гроза, метель, пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно ,
То знайте, что мы всегда с вами

Вітають учні 10- А класу своїх
подруг і однокласників
Юрчук Світлану,
Мойсієвич Наталію та
Гаврилович Наталію
з днем народження.
Пусть атмосфера радости царит на дне рождения,
И будет замечательным, веселым настроение!
Пусть день войдет в историю на фото в милой рамочке,
А счастье с руки на руку порхает, словно бабочка.

З найкращими побажаннями вітають учителі Сварицевицького НВК своїх колег
Надієвець Людмилу Юхимівну
Логвин Надію Єрофіївну
Холодько Тетяну Василівну
Логвин Галину Матвіївну
з днем народження.
Хай злагода буде і буде любов,
І тисячі раз хай повторяться знов
Щасливі, святкові і сонячні дні,
Щоб сонце сміялось у вашім житті.
Хай легко працюється, добре живеться,
Все вміється і легко вдається.

Номер підготували учні 10-Б класу: Швайко М.,
Швайко В., Крупко І., Базилевич В., Крупко Л.. Дякуємо
за допомогу вчителю української мови та літератури Чудінович Тамарі Степанівні.
Оформлення – Анішкевича В.І.
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З найкращими побажаннями вітають учні
8-Б класу своїх найкращих друзів і
однокласників
Легкого Юрія,
Делідона Альошу
з днем народження.
Зичимо благ і здоров’я міцного,
Миру, злагоди, сонця і добра,
Нехай щедра життєва дорога
Буде повна любові і тепла.

У лютому місяці святкували своє День
народження
Легка Марія
Холодько Людмила
Холодько Петро
Холодько Василь
із 11-А і 11-Б класу.
Всі друзі і однокласники вітають їх цими рядками:
Щасти Вам завжди і в усьому,
На всіх перехрестях життя.
Хай серце не знає утоми,
Під сонця ласкавим квіттям.
Снаги трудової без ліку,
Пошани й добра від людей,
Щасливого довгого віку
Ми зичимо в цей радісний день.

