
3. Строй Вадим  (9-А клас) - диплом 

ІІ ступеня з інформатики, диплом 
ІІІ ступеня з ІКТ. 

4. Кейбіс Вікторія (9-А клас) - дип-
лом ІІІ ступеня з біології. 

5.Осіпчук Анастасія (11 клас) -  ди-
плом ІІІ ступеня з екології. 

Закінчується зима. Цьогоріч вона 
видалась не суворою, лагідною. Ли-
ше під кінець налякала нас лютневи-
ми морозами. Та нам не страшно! 
Ми навчаємось у теплих, затишних 
стінах нашої школи, спішимо назу-
стріч знанням, веселим розвагам, 
улюбленим справам.  

   На славу потрудились наші учні 
цієї зими: кращі з них стали перемо-
жцями обласних предметних олімпі-
ад, виборовши 15 дипломів ІІ та ІІІ 
ступенів.  

   Нелегкою є справа доводити, що 
ти можеш позмагатися з кращими 
знавцями навчальних предметів з 
усієї області та виграти. Адже у кож-
ного учасника було не менше 35-ти 
сильних конкурентів.  І все ж наші 
учні це змогли.  

Тож вітаємо тих, хто вкарбував свої 
імена у славу Ємільчинської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 
у 2017-2018 н.р.: 

 

1.Кондратюк Анна (11 клас) - дип-
лом ІІ ступеня з біології, дипломи ІІІ 
ступеня з української мови та хімії. 

2.Дмитренко Олена (8-Б клас) - дип-
лом ІІ ступеня з історії, дипломи ІІІ 
ступеня з географії та фізики. 

6. Радчук Наталія (10-Б) - диплом 
ІІІ ступеня з 
російської 
мови. 

7. Рубанський 
Сергій (8-А) - 
диплом ІІІ 
ступеня з хі-
мії. 

8. Борса Єли-

завета (10-Б) - 
диплом ІІІ 
ступеня з хі-
мії. 

9. Петрук 
Олексій (11 

клас) - дип-
лом ІІІ ступе-
ня з англійсь-

кої мови. 

10. Омельченко Юлія (9-А) - дип-
лом ІІІ ступеня з правознавства. 

 

Заступник директора з навчально-
виховної роботи Палько Наталія 

Досягнення учнів — 

досягнення школи 

Нам не забути тих днів...  
20 лютого – День пам’яті Героїв Не-
бесної Сотні. Цього дня Україна вша-
нувала пам’ять героїв, що полягли на 
Майдані заради волі та незалежності 
українського народу. 
  Ми, учні  8-Б класу, разом з класним 
керівником Жабровець Тетяною Вале-
ріївною підготували захід-реквієм і 
запросили учнів 8 – 9 класів разом 
згадати всі ті страшні й трагічні події, 
які сколихнули всю Україну. 
   Читаючи вірші, ми знову і знову 

пригадували трагічні сторінки нашої 
історії. Слухачі були дуже розчулені: 
ці жахливі події не могли залишити 
нікого байдужим. Також ми підготу-
вали сценку, де учениця Дідус Веро-
ніка зіграла роль убитої горем матері, 
а Лавренчук Дмитро – сина, який 
загинув під час Революції Гідності. 
Зворушливі слова матері зазирнули 
кожному в душу, і присутні не зумі-
ли стримати сліз.  
   Ми запалили вогонь, у знак пам’яті 
всіх тих нескорених, нещадних, спра-
вжніх патріотів своєї держави. Ми 
згадали перших загиблих на Майда-
ні, які полягли від куль ворожих 
снайперів (хоча тогочасна влада пе-
реконувала, що зброя проти протес-
тувальників не застосовувалась).  
Також заспівали кілька пісень, слова 
яких допомогли нам закарбувати в 
нашій пам’яті подвиги Героїв Небес-
ної Сотні . 
   Ми вважаємо, що кожен з нас не 

повинен забувати про ту надвисоку 
ціну, яку заплатили вкраїнські сини і 
дочки. То чи може бути забутою 
кров, пролита на вулицях Києва, то 
чи можемо ми, живі, забути невинно 
вбитих?  Лише одна відповідь: «Ні!». 

 
Ткач Владислава,  

Дмитренко Олена, 8-Б клас  
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Вже традиційними в нашій школі 
стають фестивалі, на яких наші учні 

демонструють свою творчість, таланти 
та оригінальність. 

   Цього разу було проведено конкурс 
“Шкільне Євробачення”, який прохо-
див в два тури 22-го та 23-го лютого. В 
першому турі брали участь учні 1-4 

класів, які виконували оригінальні но-
мери. Наприклад, “Танець Джентель-
менів ” у виконанні учнів 2-Б класу, 
“Танець для батьків” продемонструва-
ли учні   1-Б класу, 4-А клас відзначив-
ся танцем “Розцвіла у лузі червона ка-
лина”, а 1-А клас своїм танком проде-
монстрував щасливе дитинство дітей 
на планеті Земля. Також була інсцені-
зація пісні “Розмова у парку” у вико-
нанні учнів 3-А класу. Так співпали, 
що 2-А та 3-Б класи вибрали одну піс-

ню “Ми щасливі діти” і  хвилювалися 
за свої виступи, але дарма: їх номери 
були по-своєму оригінальні і неповто-
рні. Родзинкою конкурсу була Вєрка 
Сердючка, яка завітала на Євробачен-
ня до нас в школу зі своїм танцюваль-
ним гуртом “Денс Клуб”. 
  У другому турі брали участь учні 5-
11-х класів. Його розпочав дует уче-
ниць 5-А класу Шелест Ольги та Гера-
сименко Анни  з піснею “Там, де ми 
є”, яких можна було сміливо відправ-
ляти на участь в дитячому конкурсі 
Євробачення від України. Нікого не 
залишила осторонь пісня “Не будь 
байдужим ” у виконанні учнів 8-Б  
класу. 11-й клас виконав всім нам ві-
дому пісню Кузьму Скрябіна “Старі 
фотографії ”, а 9-Б та 6-А класи проде-
монстрували сольну гру на фортепіано 
та  баяні. У виконанні 8-А класу про-

звучала пісня “Батьки мої ”. Учні 7
-А, 7-Б, 6-Б та 5-Б класів ще раз 
довели, що наші учні дуже талано-

виті, оригінальні та сучасні. 
Було видно, що всі учасники ре-
тельно готувалися до цього конку-
рсу. Хочеться подякувати учням та 

класним керівникам за підготовку 
номерів.  Маємо надію, що  тради-
ція проведення такого конкурсу 
буде продовжуватися і на наступ-
ний рік. 

Педагог-організатор Євтушок 

Наталія Миколаївна 

“Мовознавці”, учасники справилися із 
завданням вдало. Потім проводилися 
конкурси – “Шифрувальник”,”Я-
редактор”, ”Театральний”, ”Знавці 
фразеологізмів” та інші. Також до  
уваги глядачів було представлено ві-
део, де розповідалося про тяжкі етапи 
розвитку рідної мови, які заборони 
долала. 

   Не залишилися осторонь і глядачі. 
Після перегляду презентації  “Цікаві 

факти про українську мову” їм запро-
понували дати відповіді на запитання. 
  Змагання пройшли цікаво та весело. 
Поташкіна Марина, 7-Б клас 

21 лютого світ відзначав Міжнарод-
ний день рідної мови. У нашій шко-
лі до цього свята був приурочений 
брейн-ринг  “Мова солов’їна”, де 
змагалися учні 7-А та 7-Б класів. 
   Розпочалося змагання переглядом 
презентації про рідну мову. Далі 
команди представили назви та деві-
зи : 7-А – “Адреналін” та 7-Б – 

Брейн-ринг “Мова солов’їна” 

Шкільне Євробачення 



   Минулої п’ятниці наш 5-А клас 
проводив свято до Дня Святого Вале-

нтина. В нашому святі брали участь 5
-6-ті класи.  Від кожного класу оби-
рали пару: 5-А—Тульєв Дмитро й 

Охріменко Вікторія, 5-Б—
Гусаківський Богдан й Філоненко 

Зоряна, 6-А— Зембицький Даніїл й 
Гранісевич Вікторія, 6-Б—

Прокопенко Вадим і Котвицька Яна. 
Ці пари змагалися за право бути най-

кращою, найдружнішою. Конкурси 
були креативні та цікаві. Особливо 

нам сподобався конкурс “Зачіска моєї 
дівчини”. Хлопці повинні були за 
декілька хвилин зробити своїй дівчині 

зачіску і придумати для неї назву. Всі 
зачіски були по-своєму незвичайними 

і оригінальними.  

   Був конкурс “Скажи без слів”, а на 
конкурсі “Скажи комплімент “ дівча-

та почули дуже багато всього гарного 
про себе. Також цікавим був танцюва-

льний конкурс. На  святі панували 
добрі  настрої, бо всім було  приємно 

і весело. В конкурсах ми побачили, 
що всі учні були вправні і кмітливі. 
Наприкінці свята наш клас заспівав 

пісню “Верба”. Перемогли всі, тому 
що кожна пара була по-своєму гарна 

та оригінальна. Наш клас навіть нама-
лював плакат, щоб підтримати учнів.        

Наприкінці свята члени журі оголоси-
ли результати всіх конкурсів і вручи-

ли учасникам солодкі подарунки.  

Бондаренко Світлана,  

Герасименко Анна, 5-А клас 

честь нашої школи  в різних кон-
курсах. Згідно з тематикою свята 
гравці називали закохані пари, 
складали прислів’я та брали уч-

асть у вікторині. Взагалі, учасники 
були захоплені грою і прагнули по-
казати себе якнайкраще. 
  Наприкінці журі підбили підсумки 

– перемогла команда Ємільчинської 

гімназії. Наша школа зайняла друге 

місце, а Кулішівська – третє. Проте 

ми не засмучувалися, адже головне 

не перемога, а гарні емоції та спога-

ди… 

                     Радчук Наталія, 10-Б клас 

 

День святого Валентина! День 
закоханих, щасливих. Люди лю-
блять і чекають, а чого? Й самі 
не знають… 
З цієї нагоди   в будинку культу-
ри відбулося  свято у формі зма-
гань між командами гімназійної, 
Ємільчинської та Кулішівської 
шкіл, в яких брали участь наші 
старшокласники – 10-класники.  
Наша команда мала назву 
«Закохані серця». Ми креативно 
представили нашу команду, під-
готували  художній  номер, спі-
вали пісні та гідно відстоювали 

Міжшкільні змагання 

Кохання не знає меж 

ги збагачують мої знання, вчать як 
перемагати випробування долі, які 
можуть статися з нами. 

   Нещодавно в районній бібліотеці 
зустрілися любителі поезії. Учасни-
ками були школярі. Це було зібрання 
клубу “ Джерело ”, яким завідує На-
дія Іванівна. Ми читали поезії, навча-
лися гарного читання та дикції, мали 
приємне спілкування. З нашої школи 
були представлені такі учасники : 
Євтушок Альона, Левченко Юлія, 
Горбатюк Софія, Дідус Вероніка та 
Степанюк Марія.  
   Ось так ми провели з користю не-
дільний вихідний. 

                                                                                 

Горбатюк Софія,  8-А клас 

   Книга супроводжує людину про-
тягом усього життя. Перші книги 
– альбоми казок, розмальовки, 
перші дитячі вірші. Ми полюбили 
їх, а через них почали звертатися 
до інших книг. Книги – наші вірні  
порадники, вони вчать нас мисли-
ти, відкривають нам невідоме. А 
тому роль книги в житі людини 
дуже велика: своїй грамотності, 
освіченості ми зобов’язані книжці. 
Вона вчить нас бути чесними, пра-
цьовитими, любити свій край, по-
важати людей. Книга переносить 
нас в інші країни, епохи. 
  Я люблю читати книги про істо-
ричні епохи та детективи. Ці кни-

Вікенд книжки 



Над випуском працювали: 

лі. 
   Про школу можна думати по-
різному, але буде помилково 
вважати, що школа – буден-
ність, яка трапляється п’ять ра-
зів на тиждень. Адже, якщо у 
нас буде такий настрій на шко-
лу, то знання будуть даватися 
нелегко. 
   Щодня ми стикаємося з різни-
ми проблемами, які вчимося до-
лати самостійно і в цьому нам 
допомагає школа. У школі ми 
виховуємо свій характер, і шко-
ла для нас стає джерелом нашо-
го серця. Напевно, кожен з нас 
стикався з ситуаціями, які дава-
ли нам життєвий урок. У школі 
ми вперше стаємо рідними з 
людьми, з якими ніколи не спіл-
кувалися раніше. Для мене таки-
ми ж людьми є клас, у якому я 
навчаюсь, 9-Б. Попри те, що 
клас невеликий, ми завжди гото-
ві підтримувати один одного і 
зрозуміти. Наш клас є дружнім і 
веселим, чого навчила нас клас-
ний керівник Тетяна Василівна. 
Вже за короткий проміжок часу 
ми стали сім’єю . Наш клас – 
приклад справжньої дружби та 
любові. Ми маємо свою мету 
життя. 
І це ми бажаємо і вам ! 
   Будьте щирими та знайдіть 
свою мету життя! Зрозумійте, 
що для вас є школа! Тоді ви ста-
нете успішними та розумними 
особистостями.                                                                        
Серпутько Аня, 9-Б  

                                                               

   Кожного дня ми ходимо до 
школи і переживаємо порив по-
чуттів, емоцій, любові та дружби. 
   На мою думку, у кожного із нас 

знайдеться своє розуміння та ста-
влення до школи 
   Школа – щось неперевершене, 
традиційне і чимось унікальне. 
Адже, якщо тільки уявити, скіль-
ки емоцій ми переживаємо, то не 
можливо обійтися без слова 
“унікальність”. Школа – робота, 
якій хочеться віддати все, не 
отримавши нічого взамін. Що й 
роблять щодня наші любі вчите-

                                 
 

                                                                                                             

Школа  - це не тільки будівля,  

а й дзеркало нашої душі  

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 

учасники курсів “Практичної журналістики” (керівники: 

Палько Наталія Миколаївна, Дідус Ірина Миколаївна), учні  

8-А класу (класний керівник Дідус Ірина Миколаївна)  
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