
Ось і розпочалося навчання після 
зимових канікул. Добре відпочи-
вши, ми активно почали другий 
семестр. 

   22 січня, в перший день нашої 
зустрічі, провели загальношкіль-
ну лінійку, на якій зробили коло 
єднання з жовто-блакитних кві-
тів, що символізувало нашу кві-

тучу і неподільну 

         

“Шановні присутні! Наша казка розпо-
чинається!” - такими словами розпо-
чався новорічний бал в школі. 

   Колектив гуртка “Творча Майстер-
ня” представив новорічну виставу  
учням молодших класів. Дітлахи зача-
ровано слухали казку, з цікавістю по-
глядали  на ялинку та хизувалися 
чарівними костюмами, які приготува-
ли для них батьки. Скажу відверто, 
кожен готувався по –особливому. 

   У святково прибраній залі було без-
ліч казкових персонажів. Це  чарівні 
принцеси, королеви, відважні козаки, 
лицарі та різні лісові звірі. На свято до 
своїх дітей завітали батьки, бабусі, 

дідусі, молодші братики і сестрички . 
Було весело і радісно, гамірно та свя-
тково. 

    Новорічна п'єса мала назву “Веселі 
дива у Просто Ємільчиному”. Учням 
сподобався Кіт Матроскін зі своїм 
товаришем Петриком. Трішки поля-
кали, а потім звеселили усіх дві Ягусі 
- Бабусі з незмінним помічником Чор-
тиком. Налетіли Сніжинки із Зимою, і 
у залі закружляла Віхола. Листоноша 
Пічкін і Сніговик приносили святкові 
вітання і листи. Собака Бім охороняв 
клад, який відшукали друзі,  а тато і 
мама  хвилювалися, аби їх син не по-
трапив у біду. 

     Прибувши із запізненням, Дід Мороз 
і Снігурка пригостили героїв  казкови-
ми цукерками. Учні 1-4-х класів підго-
тували вірші  на зимову тематику, ви-
явили активність у вікторинах. 

       Учасники гуртка “Творча Майстер-
ня” під час репетицій намагалися 
якнайкраще виконати свою роль. При-
слухалися до порад керівника гуртка 
Дідус Ірини Миколаївни, шили і ку-
пували костюми, запам'ятовували  сло-
ва, розучували  нові пісні . Я думаю, що 
Гайченя Вікторія—7-Б, Горбатюк 
Софія, Буздуган Діана, Олексієнко  Ок-
сана, Степанюк Марія, Кур'ята Олек-

сандр, Рубанський Сергій - 8-А, Вой-
цехівська Наталія, Омельченко Юлія, 
Кейбіс Вікторія, Шевчук Карина, Ле-
щенко Наталія—9-А, Постіженко 
Олексій, Євтушок Альона, Борса Єлиза-
вета, Антощук Владислав—10-Б ще 
порадують своїми виступами вихо-
ванців моєї школи, зуміють досягти  
акторських висот і вправної майстер-
ності. Приємно, що поруч завжди наш 
маестро – Вишинський Володимир Іва-
нович.   Доброго настрою всій шкільній 
родині, мирних робочих днів , наполег-
ливості у навчанні і до зустрічі у новій 
новорічній казці! 

Дідус Вероніка, 8-Б клас 

Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

  січень 2018  року 

Україну та були учасниками район-
ного флешмобу “Україна єднає”. 

   Учні та вчителі школи закінчили 
плести маскувальну сітку, на яку 
було витрачено більше 50-ти ком-
плектів постільної білизни. Волон-
тер Олександр Тарговський передав 
її бійцям 92-ї аеромобільної бригади 
24 січня та  висловив вдячність уч-

нівському та вчительському коле-
ктивам. Ми маємо надію, що теп-
ло наших рук допоможе бійцям 
на фронті. 

   

   Євтушок Наталія Миколаївна, 
педагог-організатор 



Прикрашені ялинки, запалені вогники, 
піднесений настрій в очікуванні пригод, 
здійснення бажань — це все новорічні 
свята. А ще на Новий рік найдовші кані-
кули. Це подвійне свято. Є час відвідати 
великі міста. 

   Місто шумне, але цікаве. У Києві на 
Новий рік моя сім’я відвідує великі роз-
важальні центри. В них є кінотеатри, в 
яких можна подивитись мультик або ці-
каве кіно. Є великий каток, де катаємось на ковзанах. На Новорічні свята 

показують гарні новорічні вистави. У 
цьому році ми дивились виставу 
“Пригоди Тома Сойєра”, яка дуже мене 
вразила. 

   Надивившись, накатавшись, ми 
відвідуємо дитяче кафе. Смачно поїв-
ши, гарно відпочивши, ми вирушаємо 
додому з прекрасним настроєм та нови-
ми враженнями. 

       Поплавський Дмитро,  
8-А клас 

лялась, тому що не дочитала книгу. 
Саме там, де залишилась непрочи-
тана сторінка, розповідалось, що 
канюки проживають і в нашій міс-
цевості. 
   Одного разу Міла та Пушинка 
відпочивали в саду. Пушинка спі-
вала, а Міла спостерігала за приро-
дою та насолоджувалась талантом 
пташини. Аж тут щось швидке 
пролетіло! Подруги не розгледіли 
незнайомця. Ще швидше промай-
нула тінь, і невідомий Мілі птах  
схопив канарку. Вона не могла по-
вірити, що її подругу викрали або 
вона загинула. Дівчинка дуже су-
мувала, вона не могла жити без 
подруги. Міла вирішила знайти 

   Настав ранок. Міла прокинулась від 
щебету своєї домашньої улюблениці 
канарки. Вона була настільки домаш-
ньою, що завжди літала біля Міли. Її 
звали Пушинка. Міла завжди частувала 
свою подругу смачненьким, розповідала 
смішні історії, читала їй книги. А Пу-
шинка у свою чергу співала та уважно 
слухала Мілу. 
   Одного разу Міла знайшла якийсь 
дивний червоний камінь. Вона його за-
брала і зробила собі з нього амулет. Пу-
шинка весело почала щебетати, Міла 
зрозуміла Пушинку – то був її подару-
нок. Їх дружба ще більш зміцніла. 
   Якось Міла читала про птахів. Там 
вона натрапила на цікаву розповідь про 
канюка звичайного. ЇЇ зацікавив цей 
птах. Вона довго читала книгу, розмір-
ковуючи про життя цього птаха. Як 
тільки дівчинка прочитала про те, що 
цей птах хижак, канарка підлетіла і схо-
валась в кишеню Міли. Міла запитала: 
 « Що сталось?». Пташка відповіла :  
« Мені ля-я-ячно!». «Чого ти боїшся?» - 
спитала дівчинка. Пташка мовчала. 
Дівчинка зрозуміла, що її подруга зля-
калась канюка. Вона заспокоїла свою 
канарку, пояснивши їй , що канюки в 
нас не зустрічаються в природі.    Але 

вона поми-

Пушинку. Дівчинка прийшла до 
того місця, де зникла канарка, 
побачила одну жовту пір’їнку, а 
потім ще одну, і ще одну… Йду-
чи за пір’їнками, Міла дійшла до 
великого дерева. Поглянула вго-
ру, а там – гніздо, на краю сиділи 
Пушинка і канюк. 
Міла здивувалась, канюк не з’їв 
канарку, а навпаки потоваришу-
вав з маленькою птахою. Дівчин-
ка сміливо підійшла ближче. Ка-
нюк сховався вглиб гнізда, а Пу-

шинка весело заспівала. Міла розуміла 
мову канарки. Вона розповіла, що канюк 
ще зовсім молодий птах, який вправно 
літає і пізнає світ довкола, хоче знайти 
собі друзів. Дівчинка сказала: «Тоді нехай 
канюк летить з нами – буде жити у нас».  
Канюк погодився. З того часу він жив у 
Міли, час від часу вилітав на полювання 
на мишей.  
І коли дівчинка прогулювалась з канар-
кою Пушинкою і канюком Кігтиком, всі 
перехожі дивувались, що вона товари-
шує з хижим птахом – канюком. 
   Бажання канюка Кігтика здійснилось! 

Він мав друзів і був щасливим! 

Бондарчук Вероніка, 6-Б клас 
 

У цю пору, коли падає сніг, 

І морози чимдуж припікають, 

Знов на землю спішить Миколай 

Українських дітей привітати. 

   Такими словами розпочалося наше 
свято Святого Миколая. Катерина 
Володимирівна відмітила, що голов-
ною метою та сенсом життя кожної 
людини має бути творення добра. 
Епіграфом нашого свята були слова 
Т. Шевченка: “Раз добром зігріте 
серце, вік не прохолоне”. 

   Яскравим прикладом творення добра і 
милосердя було життя Миколи Чудотворця. 
Тож ми підготували розгорнуту розповідь 
про все життя Миколая від незвичайного 
народження до його чудес. Багато добрих 
справ було на рахунку юного Миколки та 
єпископа Миколая. Він завжди брав під 
захист бідних і знедолених. 

  Під слова 
пісні “Нічка-
чарівниця” в 
супроводі ан-
гелів Святий 
Миколай 
завітав на наше 
свято, побажав 
злагоди, добра, 
миру, спокою, 
поваги та зали-
шив дарунки. 

   На свято ми запросили учнів 5-А класу, 
які змогли бути учасниками свята: прослу-
хати кілька легенд про Миколая, пограти у 
гру “Чарівні предмети”, згадати загадки про 
добро, почути “Правила добра”. 

   Життя та вчинки Святого Миколая спону-
кають нас бути добрішими, милосердними , 
уважними до людей. 

                       Філоненко Зоряна, 5-Б клас                                                                           

 

Святий Миколай, 
Він, як чарівник, 
Отримує листи. 

Добрий мандрівник. 
 

Миколай-Молодець 
Старанно працює 

І дітлахів усіх 
Казково він дивує. 

 
Залишає подарунки  

Під подушкою м’якою. 
Солодощі, мандаринки. 
І повертається додому. 

 

Гриб Діана, 2-Б клас 



   Спорт—це не 
лише хобі, але  і 

в певній мірі 
професія. Наш 
клас завжди був 
спортивним. Ще 
з початкових 
класів ми люби-
мо спорт та акти-
вну діяльність. З 
плином часу так 
склалося, що за-
раз ми займає-
мось ним досить 
серйозно.  

   Дівчата з на-
шого класу наразі задіяні в  Чем-
піонаті України і представляють 
нашу область на всеукраїнському 
рівні.  Склад команди дуже незви-
чайний, адже це не просто коман-
да, а збірна області . Ми граємо 
спільно з командою міста Новог-
рад-Волинського. Ми вже зіграли 
три нелегких тура, пройшли ра-
зом всі непорозуміння та конфлі-
кти і злились воєдино. Це забез-
печило нам статус лідерів. Тури 
проходили в різних містах Украї-
ни: Нетішині , Тернополі. Навіть 
ми приймали гостей в Житомирі.  

Останній тур проходив в Терно-

полі . Це була цікава та нелегка поїз-
дка. Там ми зіткнулись з ще одним 
лідером, командою м. Вінниця. Не 
дивлячись на те, що вінницькі дівча-

та знаходяться в складі 
команди вищої ліги, ми 
не дали їм змогу зруши-
ти наше чемпіонство. 
Гра закінчилась з зага-
льним рахунком 2:1 в 
нашу користь. 

За результатами цих 

трьох турів ми посіли 2 

місце в рейтингу, про-

пустивши вперед спорт 

інтернат м. Запоріжжя. 

Але ми не засмучує-

мось, адже в березні нас 

чекає зустріч в півфіна-

лі, де ми налаштовані боротися до 

останнього забитого м”яча. Ми вже 

посилено тренуємось і не зби-

раємось втратити шанс на чемпіон-

ство. Ми готові «потом і кров’ю» 

виборювати кубок та звання 

Чемпіонок України.  Кейбіс Вікто-

рія, член волейбольної команди шко-

ли, 9-А клас 

                                          

Я навчаюся в дуже хорошому кла-
сі. Всі учні в нас  цікаві і різні, при 
цьому у нас є багато спільного.  

  Ми завжди були такі. Наприклад, 
всі хлопці з нашого класу  веселі та 
добрі, вони підтримують один од-
ного у всьому, по можливості до-
помагають. На перервах ми діли-
мося новинами. За вихідні зазви-
чай новин накопичується дуже ба-
гато, і на початку тижня всі однок-
ласники охоче діляться ними один 
з одним.   Літні канікули ми також 
проводимо весело.  

   Нам дуже пощастило з класним 
керівником. Наша Ніна Олексіївна 
уважна до кожного учня. Якщо в 
учня щось не виходить, то вона 
завжди допомагає і підказує.  
Мої однокласники беруть участь у 
різних заходах, спортивних зма-
ганнях, концертах. Всі одноклас-
ники і однокласниці – це мої друзі. 
Я не можу виділити когось одного, 

тому що ціную 

кожного по-своєму. 

 Нам дуже подобається наша клас-

на кімната (фізкабінет). Вона дуже 
затишна і світла. 

 Також в  шкільному колективі 9-
А класу є спортивна команда дів-
чат, якими ми дуже пишаємося. В 
14 років наші дівчата грають за 
збірну області на Чемпіонаті Укра-
їни і зберігають за собою лідерст-
во. Окрім того вони активні в шкі-

льних заходах і гарно навчаються.  
   Зараз ми учні дев’ятого класу, які 
активно та сумлінно готуються до 
ДПА. Незабаром ми отримаємо свідо-
цтво про середню освіту і надіємося, 
що з гарними результатами, хоча все 
залежить від нас самих. Деякі учні пі-
дуть навчаться після 9-го класу, але я 
вірю, що ми так і залишимося дружні-
ми та добрими друзями. 

   Я сподіваюся, що закінчення школи 

не розлучить нас. Ми часто будемо 

зустрічатися, відвідувати нашу вчите-

льку і, звичайно. згадувати про той 

час, коли всі сиділи за партами. Але 

закінчення школи нас чекає тільки че-

рез три роки,  а зараз ми цінуємо кож-

ну мить, проведену в нашій гарній 

школі та з чудовими вчителями. 

                 Лещенко Наталія., 9-А клас 



Ємільчине 

Неймовірне, тепле, рідне, 

Моє маленьке Ємільчине, 

Ти пливеш по Уборті медовій 

Та розтаєш у вулицях чудових. 

Люди в тебе працьовиті, 

Дуже щирі, добрі й сильні. 

А сади твої вишневі 

Всі пахучі й казкові. 

В тобі, рідне моє Ємільчине, 

Солов’їна пісня грає. 

Тому, люди наші, 

Не забудьте Ємільчине у часи подальші. 

Як любити світ 

Як любити світ, 

в якому скрізь постійно чвари, 

в якому гроші  - знаряддя слави. 

У світі, де чиновники велич світу, 

яка будує жорстоку піраміду. 

Це вже не світ людей- це світ руїни. 

Як далі жити, ви мені скажіть , 

у руїні зла, жорстокості, без надії. 

А знаєте, велич наша, 

відповідь нам не потрібна ваша. 

Ми звичайні, сильні люди, 

і ми відновим світ забутий. 

Зима 

Зима, зимонька прийшла, 

всі чудеса принесла. 

Принесла усім нам сніг 

й подарунки на поріг. 

Принесла усім добро, 

. 

 

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:  emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт:  www.emschool1.at.ua 

З Кон- 

 

 відігнала вона зло . 

Принесла усім пісні 

і всім людям усмішки. 

Ти люби тітоньку зиму 

засніжену, казкову, чарівну.  

Пророки вони чи ні?  

І знову падає зоря 

із  чорного, нічного неба, 

і бажання загадаю я, 

а що мені ще треба. 

Чи збудеться воно, чи ні? 

Постійне це питання. 

Хіба зорі ці усі 

пророки, виконувачі бажання? 

Чи правда це, чи ні? 

Скажіть ви мені, друзі,  

А можливо це все казочки 

для спокою нашої душі? 

Та відповіді ніхто не знає, 

та все час вирішує.  

 

Час 

На світі є єдина річ, 

яку не можливо повернути – 

це час, який палає 

і згодом потухає. 

Людино, ти можеш не робити нічого, 

але тоді який сенс від цього. 

Ти краще роби діла,  

аби все встигнути, 

і цінуй час, 

як річ безцінну. 

Швець Марія, 9-Б клас 
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