
зарядки пішли в свої класи, щоб 
з новими силами  активно взя-
тись за «граніт науки». 
   Але дні здоров`я в нашій 
школі тривали кілька днів. В 
четвер для учнів школи був ор-
ганізований ще один флешмоб 
«Ні – шкідливим звичкам! Ми – 
за здоровий спосіб життя!». Всі 
класи вийшли на шкільне под-
вір`я з плакатами, на яких  вони 
намалювали заклики до здорово-
го способу життя. Наші учні по-
казали, що вони проти нарко-
тиків, алкоголізму та тютюно-
паління. Натомість вони закли-
кали бути всіх здоровими та 
спортивними! Князєва Наталя 
Петрівна, заступник директора з 

   7 квітня всі люди в світі відзна-
чають День Здоров`я. В багатьох 
містах і селах організовуються 
забіги, кроси, марафони та інші 
спортивні події в рамках прове-
дення цього дня.  В нашій школі 
вже кілька років поспіль теж є 
гарна традиція – починати цей 
весняний день з загальношкільної 

ранкової зарядки. 
     Тож в цей день не дивно було 
побачити рано-вранці всю шкіль-
ну родину на подвір`ї школи. Це 
вчителі і учні взяли участь у здо-
ров`язберігаючому флешмобі  
«Якщо хочеш бути здоровим – 

будь ним!». Всі учасники заряд-
ки активно та з задоволенням 
виконували фізичні вправи, зіг-
ріваючись в той прохолодний 
ранок.  
   Учням ще веселіше було роби-
ти зарядку, якщо поруч з ними 
стрибають чи присідають їхні 
класні керівники, вчителі та на-
віть директор школи! А під му-
зичний супровід Володимира 
Івановича Вишинського та під 
вправи вчителя фізичної культу-
ри Кот Оксани Миколаївни про-
кинулись навіть найзавзятіші 
«соньки». Зігрівшись та напов-
нившись енергією, всі учасники 

Здоров’я—багатство, дане кожному з нас! 

Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Випуск №85 

 квітень 2018 

Великодніми атрибутами. В залі 

дзвінко лунали пісні про весну, 

крашанки, Ісуса. Ми затанцювали 

“Кривий танець”, який танцюють 

лише на Великдень. Особливо 

чудовими були розігрування сце-

нок ”Випікання пасок” та 

“Великодній кошик”. 

   Глядачі спостерігали за нашими 

дійствами із великим захоплен-

ням на одному подиху, немов бо-

ялися сколихнути і розігнати Ве-

ликодню атмосферу.  

  Найбільше нам сподобалося 

після свята ласувати пасочками, 

які випікали наші мами та битися 

розфарбованими яєчками. 

  На нашу думку це свято було 

одним із тих, яке заслуговує окре-

мої уваги та подяки організаторам 

за можливість відчути Великоднє 

диво. 

“Христос Воскрес!” 

Учні 3-А класу 

Навесні є дуже багато християнсь-

ких свят. Одним з найголовніших є 

великдень. До нього готуються і 

чекають всі: і дорослі, і малі. 

   В цьому році випала нам нагода 

підготувати  концерт про Велик-

день. На свято ми запросили багато 

гостей. Ми всі були святково одяг-

нуті, а наші голівки прикрашені 

Великоднє свято 



Традиційне шкільне свято—
свято Букваря - відбулося в 1-А кла-
сі. Це свято, на якому першокласни-
ки прощаються зі своїм першим і 
головним підручником—

Буквариком. Першокласники 
показали, чому вони навчилися 
та представляли веселу Абетку. 
Кожна дитина з гордістю гово-
рила про значення і цінність ко-
жної букви. Побудували всі літе-
ри у царстві Букваря, де жив цар 
і його слуги. Діти багато розпо-
відали, як вони Буквар вивчали, 
була сміхопанорама, затанцюва-
ли танці "Мій Букварик" і "Ми 
щасливі діти". А скільки веселих 
пісень заспівали! 

 У гості до дітей завітали но-
ві їх друзі: Читанка, Математи-
ка, Рідна мова. Завітав на свято 
Незнайко, де вивчав усі літери. 

 В кінці свята учні отримали 

пам'яточки у вигляді квіточки та 
солодощі. 

Туровська Наталія Василівна, 
класовод 1-А класу  

го, що науково-
технічний прогрес мо-
же приносити і гіркі 
плоди. 
 До цієї пам'ятної  дати 

учні 7-Б  класу провели 
урок-реквієм "Дзвони 
Чорнобиля".  
   Запрошені дізнавали-
ся  про причини та нас-
лідки катастрофи на 
Чорнобильській АЕС, 
побачили відео про 

тих , кому завдячуємо жит-
тям - пожежникам "шеренги №-1"  
Лунали  вірші і пісні про трагедію, 
яка сколихнула весь світ. 

Хвилиною мовчання вшанову-
вали пам'ять тих, хто ціною власно-
го життя оплачував шанс на життя  
мільйонів.  А також на реквіємі бу-
ло зазначено, що Чорнобиль дав 
нам кілька уроків: відповідальності, 

милосердя та патріотизму. 
  Звичайно, багато років відді-

ляються нас від того страшного 
дня, але ми не повинні забувати 
про це і робити все,  щоб не  па-
дала на землю гірка зірка Полин. 

Поташкіна Марина, 7-Б клас 

   В історії нашого народу чима-
ло скорботних дат, спогадів, які 
пронизують серце гострим болем. 

Одна з них - 26-те квітня,  ко-
ли над  квітучим Поліссям здійняв-
ся в нічне небо зловісний вогонь 
радіаційного  вибуху. У 2018 році 
годинник  життя відраховує 32 ро-
ки. Ця біда назавжди залишиться у 
пам'яті людей, як застереження то-

Відгомін Чорнобиля 

Прощавай, Букварику! 

Минулого тижня у на-
шій  школі відбувся брей-
ринг "Твоє ім'я". 

В ньому взяли участь 
учні 5-х класів. 

   На святі була дуже 
гарна та дружня атмосфера. 
Обидві команди вміло пока-
зували свої знання, вони 
розповідали про стародавні 
та сучасні імена, такі як: 
Адріана, Артем, Карина, 
Ангеліна, Анжела, Анна, 
Давид, Ольга, Анастасія. 
Також розповідали про свої 
імена, що вони означають, від чого походять.  

Глядачі теж не залишились 
без уваги. Їм ставили різні 
питання, наприклад: чи зами-
слювались ви,  чому вас так 
назвали, від чого походить 
ваше ім'я?... 
Всім це свято сподобалось, і 

всі  присутні були в захваті. 
А  учасникам були вручені 
невеличкі подарунки. 
 Дякуємо Катерині Володи-
мирівні Слюсаревій за чудо-
во проведене свято.  

Шелест Ольга, 5-А клас 

Твоє ім’я 



Мої улюблені шкільні предмети 
   У школі є дуже багато різнома-
нітних предметів. Кожному подо-
бається свій. Який предмет подо-
бається мені? Мені подобається 
географія. Чому ж вона мені по-
добається?  
   Тому що це наука про карту, 
про клімат. Не розумію чому, але 
мені подобається знаходити на 
ній різні великі гори, річки. Та-
кож я вивчаю зараз, звідки бе-
реться дощ, звідки взялася пусте-
ля Сахара і ще багато чого. У кла-
сі на уроках ми відточуємо свої 
навички. Для того, щоб краще ро-
зумітись у цій науці, читаю бага-
то різних книжок про великих на-
уковців, які вивчали географію, і 
що вони відкрили. Також я часто 
заглядаю в атлас для того, щоб 
знайти нові річки, гори, острови. 
   Взагалі для людини потрібні всі 
предмети, але для мене найкраща 
географія.  

Конопліч Вадим, 7-А клас 
, 
   Усі предмети в школі важливі, 

але кожен з нас вибирає такий 
предмет, який, на його думку, 
знадобиться йому в житті, з яким 
він хоче пов’язати своє життя. 
  У кожного, звичайно, свої упо-
добання та мрії. Одна людина хо-
че стати хіміком і вивчати будову 
елементів, друга – досягти вели-
ких успіхів у математичному на-
прямку. 
   А який мій улюблений предмет? 
Своєю відповіддю я, мабуть, зди-
вую. Але на мою думку, у житті  
мені знадобляться всі предмети. 
Адже невідомо як обернеться до-

ля, в які си-
туації ти 
потрапиш. 
Адже є ви-
падки,  коли 
саме вели-
кий обсяг 
твоїх вмінь 
допомагає 
тобі не тіль-
ки їх пере-
жити, а й 
досягнути 
великих ус-
піхів. 
   Підводячи 
підсумок, скажу, що всі пред-
мети  необхідно вивчати, їх 
правила, теореми знати. Я 
буду плідно працювати над 
освоєнням дуже важливих 
наук 

Омельчук Владислав, 
учень 7-А класу  
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один предмет, який мені по-
добається найбільше, - це 
хімія. Цей предмет з’явився в 
нас нещодавно, але в ньому є 
багато того, що мені  подо-
бається. Наприклад, ми 
змішуємо суміші, бачимо 
різні реакції, вчимо назви 
елементів та їх ознаки, ро-
зв’язуємо задачі. Те, що ми 
переходимо в інший клас, є 
ще одним плюсом. В ньому 
різні хімічні приладдя, завдя-
ки якими ми виконуємо до-
сліди.  

   Цей шкільний предмет назав-
жди залишиться в моїй  пам’я-
ті і буде для мене найулюб-
леніший.  

Алілуйко Роман, 7-А клас 
 

  Мій улюблений предмет – 
рідна мова. Я дуже люблю ук-
раїнську мову. Вона така мело-
дійна, добра, особливо у вір-
шах та піснях. Моя бабуся ду-
же любить тихенько співати, 
коли щось робить. Я, сідаючи 
поруч із нею, слухаю – не на-
слухаюсь. І вірші вчу з задово-
ленням. 
   А ще, думаю, дуже важливо 
знати, як правильно написати 
будь-яке слово, адже в контро-
льній роботі з кожного предме-
та все повинно бути граматич-
но правильно. Без знання укра-
їнської мови нічого не прочи-
таєш і нічого не напишеш пра-
вильно. Мені приємно, що ці-
єю мовою говорили Шевченко, 
Леся Українка. Я вважаю себе 
не тільки їх ученицею, а й од-
нодумцем. 

Романчук Наталія, 7-А клас 
 

   Мій улюблений предмет— 
фізкультура. На фізкультурі ми 
піклуємося про своє здоров’я, 
займаємося спортом, гуляємо в 
баскетбол, волейбол, футбол. 
Я ходжу на спортивні секції, 
на футбол і волейбол, мені 
дуже подобається займатися 
спортом.  

Омельчеко Ярослав, 7-А клас 
 

 
  



Хоку 
Просте поле. 

З-поміж трави видніється квітка. 
Який великий світ! 

 
Спокійний день. 

Видно, як легенький вітерець 
Розносить пилок верби. 

 
 

Тоненький струмочок 
Не боїться кучугури снігу. 

Рання весна… 
 
 

Хвилі морські 
Повільно змивають сліди на піску, 

А життя йде... 
 

Бондарчук Вероніка, 6-Б клас 
 
 

Наша газета 

Якби я була президентом  
Якби я президентом була, 
Навіть не знаю, з чого б почала! 
Справ – океани, моря! 
Коли б країною керувала  я, 
Була б щасливішою держава моя. 
На це є великі, вагомі підстави. 
Все це робила б не для забави. 
В Україні зроблю розумні міста, 
І збережеться українська краса! 
Буде прокат велосипедів, 
Стане менше автомобілів, скутерів і мо-
педів. 
Різні фабрики, заводи, 
Не забруднюватимуть наші українські 
води. 
Але, на жаль,  поки я не президент. 
І, здається, на цю посаду не претендент. 
Тож починаємо самі із себе. 
Тоді буде і мирна земля, і світле, чисте небо! 

Бондарчук Вероніка, 
учениця 6-Б класу 
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