
написання Листа до жителів пла-
нети Земля, година спілкування за 
темою «Доля  Землі в руках у Лю-
дини» - заходи до Міжнародного 
Дня Землі, в яких прийняли участь  
діти,  вчителі, обслуговуючий пер-
сонал школи.  
   Команда учнів школи, а саме: 
Осіпчук Анастасія, Федук Ольга 
(11 клас), Строй Вадим ( 9-А клас) 
- представляла нашу школу в обла-
сному етапі Великого екологічного 
квесту «Захисник природи». До 
участі в квесті підготовлено еколо-
гічний проект в номінації «За чис-
тий населений пункт». Результат 
участі – Диплом ІІ ступеня. В рам-
ках цього квесту в конкурсі  малю-
нків за темами «Ліс- легені плане-
ти», «Життя у краплі води» відзна-
чені роботи Мундер Каріни, Юще-
нко Ілони (6-Б клас). 
    Міжнародний природничий ін-
терактивний конкурс « Колосок – 
весняний 2018» , який відбувся 26 
квітня, став наймасовішим щодо 
кількості учасників перших класів. 

Учні 1-А класу ( класо-
вод Туровська Н.В.) всі 
виявили бажання пере-
вірити свої знання про 
природу.  
   Пам’ятаймо, доля 
Землі в руках у Люди-
ни!  

Чиж Ірина Іванівна, учи-
тель біології  

Квітень—це місяць, наповнений ба-
гатьма екологічними днями:1 квіт-
ня—Міжнародний день птахів; 7 кві-
тня—День охорони здоров’я; 15 квіт-
ня—День екологічних знань; 21 квіт-
ня—Всеукраїнський день довкілля; 3
-4 тиждень квітня – "Марш парків" – 
щорічна міжнародна екологічна акція 
на підтримку заповідної справи; 22 
квітня—Міжнародний день Землі; 26 
квітня – Роковини Чорнобильської 
катастрофи. Міжнародний день пам'-
яті жертв радіаційних аварій і катаст-
роф. 
   Кожен день відзначений був у на-
шій школі пізнавальними заходами. 
   Наші учні  брали активну участь в 
еколого-біологічних конкурсах, акці-
ях, виховних заходах, приурочених 
датам екологічного календаря та мі-
сячника екологічного виховання  
«Доля Землі в руках у Людини». Так, 
до Всеукраїнської акції «День зустрі-
чі птахів» учениця 6-Б класу Ющен-
ко Ілона підготувала роботу в номі-
нації «Шпаківні і дуплянки своїми 

руками»; учні класу провели віктори-
ну «Міжнародний день птахів». Ро-
бота Бондарчук Вероніки долучена 
до участі у Всеукраїнській акції 
«Птах року» - ілюстрована казка 
«Казка про канюка, який хотів мати 
друзів» ( у попередніх випусках газе-
ти ми познайомили читачів з цією 
роботою). 
   До Дня екологічних знань учні 9-11 
класів переглянули відеоролики про  
річки України, презентували проекти 
екологічної тематики (6-8 класи) –  

«Природоохоронні об’єкти рідно-
го краю», «Жити у злагоді з при-
родою», «Червона Книга свого 
краю», «Природоохоронні терито-
рії України». 
До щорічної міжнародної екологі-
чної акції на підтримку заповідної 

справи проведено конференцію  
«Вчимося заповідувати. Ємільчи-
нський район», виставку агіток та 
стіннівок за темами «Бережи  
Природу, Україну і себе!», 
«Людино, бережи Природу!». 
акції «За чисте довкілля», «Хай 
школа сяє чистотою», екологічний 
диспут « Земля – це не звалище!», 

Екологічний місячник у школі 
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   В переддень дня народження заснов-
ника першого професійного українсь-
кого театру Марка Лукича Кропивни-
цького 10-Б клас з класним керівни-
ком, учителем української мови та лі-
тератури Шпак Валентиною Миколаїв-
ною презентував нам літературно-
музичний салон ”Український театр 
корифеїв”.  

   На початку заходу учні 10-Б класу 
поглибили знання учнів 8-Б та 9-А 
класів про життя і творчість українсь-
ких драматургів. Ми дізналися, хто 
створив першу професійну трупу і про 

видатних діячів українського те-
атру. 
  Учні майстерно презентували 
уривки з п’єси М Старицького “За 
двома зайцями” та уривок  з п’єси 
Карпенка Карого ”Мартин Бору-
ля”. Актори 10-Б класу настільки 
артистично виконували свої ролі, 
що у всіх глядачів захопило по-
дих. Особливо  сподобалися Про-
ня Прокопівна у виконанні Саган 
Ірини та Голохвастов у виконанні 
Сауха Богдана; Омелько у вико-
нанні Андрія Євтушка та панича 
Дмитром Дмитренком. Захопли-
вою була пісня хлопців 

«Канареєчка» та осучаснений танець 
дівчат «Банкрот». 
     Також нам детально розповіли 
про родину Тобілевичів, продемон-
стрували ілюстрації до драматичних 
творів, портрети відомих українсь-
ких драматургів.  

   Захід був дуже цікавий, пізнаваль-
ний, веселий. 
       Наумовець Анастасія, 9-А клас  

відь, діти ставили йому різні питан-
ня. Ось одне із них: «Чи не було 

вам страшно під час обстрілів?». 
Він сказав, що ні, але коли приї-
жджаєш до рідного краю, стає 
страшно, тому що кожен підозрі-
лий звук здається пострілом або 
вибухом, і ти хвилюєшся за рід-
ний край.  
   Дітям було цікаво слухати його 
розповідь. Ось так сьомого трав-
ня учні шостих класів дізналися 
більше про війну. 
       Бондарчук Вероніка, 6-Б клас 

   Напередодні великого свята Пере-
моги, 7 травня до нашої школи заві-
тав учасник АТО Руслан Микола-
йович Шелетецький. Він розповідав 
учням шостих класів про війну на 
сході України. Розповідав про дітей
-переселенців, які разом зі своїми 
батьками тікають від війни, шукаю-
чи миру в інших місцях. Він гово-
рив, щоб ми були обережні, коли 
знайшли підозрілий предмет. Роз-
повідав про те, що відбувається на 
фронті. Після того, як Руслан Ми-
колайович  закінчив свою розпо-

Зустріч з учасником АТО 

Театр корифеїв 

   Напередодні вихідних нам, екскурсо-
водам шкільного музею, було запропо-
новано відвідати незвичайні місця Ук-
раїни. І ми погодилися на цю поїздку, 
яка тривала 2 дні. 
   Ми були в Почаєві, ввійшли в джере-
ло Св. Анни, побували в жіночому мо-
настирі та на Свято-Духівському скиті. 
За легендою 19 ст., Почаєвський монас-
тир заснували ченці Києво-
Печерського монастиря, які втекли від 
нападу татар у 1240 р. За переказами 
говорять, що купання в джерелі Святої 
Анни допомагає від багатьох недуг: за 
3 хвилини тамує зубний біль, згубно  
діє на вірус грипу тощо. Біля джерела 
облаштовані чоловіча та жіноча купа-
льні. 

  В жіночому монастирі мені дуже 
сподобалося. Біля монастиря ви-
саджено багато квітів, а також там 
є маленький вольєр з білочками. 
В Свято-Духівському скиті є чу-
дотворний хрест преподобного 
Микити Стовпника Переяславсь-

кого, його вішали на плечі усім 
людям. Цей хрест дуже важкий. 
На території монастиря також є 
зоопарк з павліном, папугами, 
страусом, оленем, лебедями, ос-
ликом та іншими тваринами. 
   За 2 дні ми відвідали 5 святинь, 
які нагадували нам маленькі куто-
чки раю. Тож тепер, маючи стіль-
ки інформації, ми зможемо поді-
литися нею з своїми однокласни-
ками. 

       Гранісевич Вікторія, 6-А клас 

Наша екскурсія до Почаєва 



Наш талановитий клас 
    Я навчаюся у доброму, цікавому 
класі. Хоча в нас є мінуси, є і плюси. 
Мій клас -  моя друга родина. 

       Гордість нашого класу – Рубансь-
кий Сергій, який бере участь у різних 
олімпіадах, зокрема, з алгебри, хімії, 
фізики, інформатики. Також є учні, які 
навчаються на достатньому рівні, тоб-
то “хорошисти”: Інтер Тетяна, Горба-
тюк Софія. Ті учні, кому дається важ-
ко наука, займаються творчими спра-

вами: Степанюк Марія, Дідус Ірина. У 
спортивних  секціях беруть участь Пу-
гаков Іван, Кур’ята Олександр. 

      Мій клас задоволений, що у нас є 
така добра, весела, артистична клас-
ний керівник  Дідус  Ірина Миколаїв-
на. Вона завжди порадить, розкаже 

щось цікаве. Кожного дня ми діз-
наємось від неї дуже багато кори-
сної інформації. Кожної п’ятниці 
в нас у класі проводиться виховна 
година, де Ірина Миколаївна нам 
розповідає про поведінку, про 
техніку безпеки, про навчання, 
про цікаві факти.    Ми свого кла-
сного керівника ніколи не підве-
демо, тому беремо участь у різних 
конкурсах, кожного року на Но-
вий рік готуємо  новорічну казку 
для дітей. Ми її поважаємо за її 
доброту, милосердя, за її поради, 
за її веселу усмішку, за її ласкаві 
слова. Командир нашого класу 
Буздуган Діана, заступник— Гор-
батюк Софія. За чергування в кла-
сі відповідає  Кур’ята Олександр. 
За соціальний захист школяра 
відповідає Інтер Тетяна. У класі є 
така добра, весела та доброзичли-
ва дівчина, як Буздуган Діана. 
Носова Альона відповідає за чис-
тоту вікон у класі. Завжди любить 
повеселитися. Ми дуже задоволе-
ні за нові меблі в школі. Як захо-
димо у свій чистий, просторий, 
світлий клас, на душі стає радіс-
но. У класі діти дуже дружні, доб-
рі, допомагають один одному з 
домашнім завданням.   Разом вчи-
мося вже 8-ий рік. За навчальні 

роки змінилися й виросли. Усі дів-
чатка нашого класу наполегливі та 
старанні. Вони отримують хороші 
оцінки. Чого не скажеш про деяких  
хлопців. Вони надалі залишаються 
непосидючими та неслухняними. 
Їхні витівки інколи дуже сердять 
нашу вчительку.  

   Я дуже люблю свій клас. І раджу 
вам усім бути слухняними ! 

Інтер Тетяна 8-А клас 

 

Тиждень психології 
    Вже декілька років пос-
піль в нашій школі навесні 
став традицією Тиждень 
психології,  який прохо-
дить з нагоди Дня психо-
лога.  Цього року він про-
ходив з 16 по 20 квітня 
2018 року. У програмі ти-
жня психології відбулося 
дуже багато цікавих захо-
дів, творчих конкурсів та 
завдань. Всі щодня знайо-
милися з цікавою інфор-
мацією психологічного 
змісту, що відповідала зазначеній 
темі дня. 

   Почалося 
дійство в 
понеділок 16 
квітня 2018 
року   прове-
денням пси-
хологічної 
акції 
«Веселка 
мого на-
строю» ме-
тою якої бу-
ло дослі-

дження емоційного настрою уч-
нів та вчителів. 

Ранок вівторка розпочався з де-
візу «Відпочивай та про розви-
ток не забувай!».  Працівники 
психологічної служби в цей 
день провели акції для учнів 1-4 
класів «Дерево бажань» та 
«Вінні - Пух і всі, всі, всі…», 
для учнів 5-11 класів «Ілюзія 
зору».    Середа була присвячена 
інтелектуальним конкурсам для 
всіх учнів. 

Наступний день був не менш 
насиченим, було проведено со-

ціологічне опитування 
«Вчитель року», створюва-
вся колективний плакат 
«Афоризми мого життя», 
для учнів 6 класу було по-
казано відео-презентацію 
«Протидія булінгу у шко-
лі». Останній день Тижня 
був присвячений конкурсу 
малюнків «Щастя – це…» 

    Неодмінними супутни-
ками творчого процесу 
стали гарний настрій, ак-

тивні обговорення та дружні пос-
мішки. Тиждень психології став 
справжнім святом для душі. 

   На Тижні психології були засто-
совані всі види психологічної ро-
боти в школі, що дало змогу всім 
учасникам  педагогічного проце-
су стати єдиним цілим і цікавими 
та більш близькими в спілкуванні. 

Чиж Тетяна Володимирівна, со-
ціальний педагог 

 



Хоку 
Я на хмаринці 

Хотіла б полетіти  

У вічне поле. 

 

Не топчіть траву! 

Там світлячки живуть 

І у денний час. 

Мундер Карина, 6-Б клас 

 

Сімнадцять складів— 

Малесенькі хоку… 

Як миттєвості. 

Ющенко Ілона, 6-Б клас 
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17-18 травня на базі Сі-
маківської школи проходила 
районна дитячо-спортивна 
гра “Сокіл” (“Джура”). В цій 
грі брали участь 20 шкіл рай-
ону та ОТГ. 

Нашу команду “Поліські 
соколи” представляли учні 10
-Б та 9-А класів. 

Школярі змагалися у ши-
куванні, муштрових хватах, 
демонстрували історичні 
знання, фізичну та домедич-
ну підготовки. Не обійшлося 
без творчого конкурсу 
“Ватра” - мистецького звіту 
на тему козацтва. Також роз-
повідали про добрі діла учнів 
школи, про які писалося у 
засобах масової інформації. 
У загальному заліку наші со-
колята посіли друге місце, з 
чим ми їх щиро вітаємо. 

Важливо, що учні поспіл-
кувались зі своїми однолітка-
ми, відпочили на природі, 
отримали масу позитивних 
емоцій. 

  
  

  
  
 

 

Платитимеш податок—

матимеш достаток 
 
Хочеться жити у чесній країні, 
Де багато радості й добра,  
Де всі люди мирні  
І багато душевного тепла . 
Але усю картину гарну  
Псує історія така…  
Розповім я не про примару,  
А про звичайне буденне життя. 
Жила собі друзів двійко, 
Які вміли товаришувать. 
Але коли вони виросли, то швидко  
Почала їхня дружба по швах тріщать. 
Ну, хіба може така дружба  
Через податки так швидко зникать? 
Ось як друзі сперечались: 
«Податки, податки, податки!  
Приїлись вони вже мені. 
Ці податки не варті й десятки! 
Ох, які ж вони дурні!»  
«Ой, любий мій друже! 
Не треба дурниці такі говорить! 

До речі, мій любий Степане, 
Податки завжди треба платить!» 
Довго  ще  друзі сперечались…  
Але, здається, був правий Іван.  
Ще трішки і друзі б побились. 
Врешті - решт збунтував Степан. 
З ним разом збунтували й інші люди, 
Яким уже цей податок остогид. 
То що ж це таке буде, 
Як стільком людям податок набрид? 
Через деякий час поділилась країна. 
І стало два типи людей: 
Перші - які податок платили,  
А другі - яким приївсь податок цей. 
І врешті-решт замість країни -  
Стало дві . 
В цих країнах люди були мирні,  
Але різнилися вони. 
У першій країні все було добре,  
І люди були щасливі усі . 
Тому, що податки платили, 
І був у них гарний бюджет на роки 

усі . 
А в другій країні був безлад, 
Був повний хаос, 
Не було там ні бюджету і ніяких ви-

мог.  
Тож, люди, будьте добрі  
І виконуйте все, що треба робить! 
А то, як наші герої,  
Будете країну роками ділить! 

Бондарчук Вероніка, 6-Б клас 
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