
рою заздрістю ми, нинішній 
випускний клас, дивились на га-
ласливих, піднесено урочистих 
першокласників. Адже їх шкільна 
стежинка тільки бере  свій поча-
ток . Приємно відзначити, що цьо-
го року  шкільна сім’я поповни-
лась аж трьома першими класами, 
які налічують разом 69 пер-

шокласників. 
   А перед нами незабаром відкри-
ються широкі шляхи в доросле 
самостійне життя. Кожен  вибирає 
свою, єдину дорогу, якою буде 
йти. Нас чекає студентське життя, 
вибір майбутньої професії. А нині 

   Відлетіли в далекі теплі краї ла-
стівки та понесли на своїх швид-
ких крилах останнє літо нашого 
безжурного, безтурботного дитин-
ства.  
   Вересневий ранок малиновим 
дзвоном покликав нас, уже одина-
дцятикласників, на останній 
“перший дзвоник”. 
Нас зустріли шкільні друзі, дорогі, 
мудрі наставники – вчителі, що 
поруч з нами крокують ось вже 
десять років, ділять з нами і 
радість досягнень, і гіркоту 
невдач.  
   З легким щемом в душі та доб-

настав наш останній навчальний 
рік, відповідальний, сповнений 
наполегливої праці, старанності.  
  Тож від імені всіх одинадцятик-
ласників вітаю всіх з початком 
навчального року. Бажаю цікавих 
уроків, захоплюючих позаклас-
них заходів, веселих перерв,  та 
приємного спілкування. 
 

 Шиманський Олексій 
11-А клас 

З легким вересневим початком, школо!  

Олімпійський тиждень 
     Можна сказати, що новий на-
вчальний рік (другий його тиж-
день) розпочався  з  Олімпійсь-
кого тижня, метою якого було 
прищеплення здорового способу 
життя та бажання удосконалюва-
тися фізично, дбати про своє здо-

ров’я.   

   Учні із задоволенням взяли уч-
асть у загальномістечковій рухан-
ці, відвідали відкриті змагання 
районної дитячої спортивної шко-
ли, провели флешмоб “Ми спор-
тивне покоління”, спортивну ес-
тафету.  

   До заходів долучилися учителі 
школи, які разом із своїми підопі-
чними робили вправи, заряджаю-
чись вранішнім позитивом та ене-
ргією. 

   Пам’ятаймо: спорт робить нас 
міцнішими і витривалішими.        

 

Вересень 2018 року 

 Випуск№87 Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 



   Протягом навчального року, ми, 
учні 6-А  та 5-Б класів, відвідува-
ли гурток “Традиційна культура 
українців”. Останньою темою у 
нас була тема ,,Свято водойми 
Житомирщини”. Керівник гуртка  
Слюсарева Катерина Володимирі-
вна запропонувала нам відвідати 

урочище Кип’яче, де на території  
чоловічого та жіночого монасти-
рів є два святі джерела: Казансь-
кої Богоматері та Афрокеської. 
    Ця поїздка мала в собі багато 
цікавого й пізнавального. Приїха-
вши до першого (чоловічого) мо-
настиря, я була здивована тим, що 
в ньому все зроблене  руками са-
мих монахів В чоловічому монас-

тирі було джерело. з якого по ка-

менях текла холодна вода. Через 
деякий час  ми поїхали до жіночо-
го монастиря. Яка ж там краса ! 
Увійшовши туди, я ніби потрапи-
ла в казку. Перше, що мене здиву-
вало, це парк.  Я побачила дуже 
красиву природу. У монастирі мо-
нашка розповіла нам історію кож-
ної ікони, які знаходяться там. Пі-
сля цього ми пішли до купелі, де 
кожен, хто хотів, міг скупатися 
три рази.  
  Я дуже рада, що мені дали  мож-
ливість побувати в такому свято-
му й чарівному місці. 

Остапчук Яна , 7-А клас 

    

Святої Анни, піднімали-
ся на Божу гору, яка ся-
гає понад 400 м висоти. 
Стомлені, але щасливі, 
ми поверталися додому. 
   Через кілька днів  ми 
поїхали до столиці і від-
відали Києво - Печерсь-
ку Лавру, побували у 
Дальніх і Ближніх пече-
рах, побували на урочис-
тій службі в Трапезному 
храмі, приуроченій пам’-
яті Агапіту Печерсько-
му, побували біля дже-
рел засновників Лаври 
Феодосія і Антонія, змогли помилува-
тися красою квітів, які зачаровували 
нас. В цей день ми побували і в Бота-
нічному саду.  На ніч ми зупинилися 
в Голосієво. Враження передати не-
можливо! Наступного дня ми побува-
ли в музеї Пирогова. Пройшовши не 
один кілометр  через українські села, 
ми дізналися багато цікавого про ку-
льтурну спадщину українців, їх по-
бут, одяг, будівлі. Найбільше нас вра-

зили вітряки. Побували на 
майстер – класі по вигото-
вленню глиняних горщи-
ків і щасливі повернулися 
до автобуса. Але на цьому 
наші подорожі не завер-
шилися. Ми відвідали ще 
монастир Досіфеї, Покров-
ський монастир,  побували 
в Феофанїї та змогли оку-
нутися у незвичайній ку-
пелі, до якої тече вода з 
двох джерел. Подорож 
була насиченою, цікавою 
та духовно багатою.  

   Ще я побувала у Свято-
Хрестовоздвиженському монастирі, у 
храмі Святої Ольги у Коростені в день 
пам’яті святої; побувала на Волині,  у 
Бонченах( біля самого кордону з Руму-
нією). В цьому монастирі опікуються 
про 400 хворих діток ВІЛ інфікованих 
та 200 здорових, залишених батьками.  
Всі ці поїздки я змогла здійснити  тому, 
що відвідувала недільну школу при на-
шому храмі.  Для  всіх дітей була  орга-
нізована поїздка на Західну Україну на 
5 днів для відпочинку. Я духовно збага-
тилася знаннями про культуру україн-
ців,  побут, культурні пам’ятки, святі 
джерела України, і свої знання я зможу 
передати своїм ровесникам як екскурсо-
вод нашої шкільної «Світлиці».                              

 Расенчук Софія, учениця 7-А класу 

   Ось і продзвенів перший дзві-
нок, який  покликав нас до школи, 
сповістивши, що відпочинок заве-
ршився і потрібно наполегливо і 
щоденно працювати.  Лише в спо-
гадах залишилися найкращі вра-
ження про літні канікули. 

   Літні канікули… Кожна людина 
відпочиває влітку по-різному. Од-
ні читають книги, інші їдуть до 
бабусі або родичів, хтось відпочи-
ває на морі або подорожує по краї-
ні,  а хтось  промарнував цей час 
за телефоном чи комп‘ютером. А я 
відпочивала в цьому році незвич-
но.  
   Мої канікули розпочалися із по-
їздки до святих місць: Свято – Ус-
пенської Почаївської Лаври, яка є 
відомою у всьому світі святинею і  
щоденно збирає тисячі і тисячі 
паломників. Із розповіді екскурсо-
вода я дізналася про історію засну-
вання Лаври. Я надзвичайно була 
рада, що змогла відвідати це міс-
це.   Ми також відвідали і джерело 

Незабутні канікули 

Пізнавальна подорож 



   Цього літа я відпочи-
ла в дитячому оздоровчо-
му таборі «Маяк».  Цей 
відпочинок мені запам’я-
тається на все життя, я 
познайомилася з цікави-
ми людьми, дізналася 
більше про історію Ми-
колаївщини і містечка, в 
якому я відпочивала.  Та-
кож я спробувала нові 
смаколики,  і, звичайно, я  
добре накупалася в морі. 
    Кожного вечора ми 
брали участь у різних 
конкурсах і змаганнях,  і 
зрештою ми отримали 
звання «Золотого загону». 
   На території нашого табору знахо-

дилося дуже бага-
то цікавих атракці-
онів. Наприклад, 
мотузковий парк, 
всі охочі могли 
спробувати  прой-
тися ним.  Також 
ми спробували 
підніматися по 
скалодрому (це було 
надзвичайно тяжко, але 
ми впоралися). Впро-
довж всього відпочинку 
ми відвідували різні 
гуртки. Всі вироби, 
зроблені нами, ми мог-
ли забрати з собою в 

якості сувеніру рідним та друзям.  

   Я не шкодую, що побувала в 

таборі «Маяк», тому що  отри-

мала багато чудових емоцій та 

спогадів. 

Дмитренко Олена, 9-Б клас 

зиціями; виблискували червонощокі 
помідори, кольорові перчини, різно-
сортова картопля. Поступилися ово-
чі і фрукти солодощам. Що вже пе-
чених тістечок, пиріжків, пряників 
скуштували присутні! А смачна піца 
і бутерброди швидко опинилися в 
руках дітей. 
  На славу постаралися наші батьки, 
приготувавши нам це розмаїття.  
Навіть нам закралось питання: а чи 
не проводити такі ярмарки щотиж-

ня?  Ми ж усі любимо смачно попоїс-
ти!!! 
   Але ярмарок  на те й ярмарок, що 
чекаєш його з нетерпінням цілий рік. 
Бо батьківська витримка і дитяча щи-
рість не має меж. 

Інтер Тетяна, 9-А клас 
         

  Згасло веселе, барвисте літо, і 
вересень став повноправним гос-
подарем у лісах, на полях, подару-
вав нам щедрий урожай фруктів, 
овочів, грибів.  
   19 та 20 вересня ми взяли участь 
у шкільному ярмарку, який приніс 
всім велике задоволення. Задово-
лення від торгування, від багатих 
столів із солодощами, дарами при-
роди. Учні школи з фантазією при-
красили столи квітковими компо-

Ярмарок наш веселий 

Літній відпочинок 

Смаколики для українських  захисників  

   23 кг печива, 215 вітальних 
листівок зібрали учні нашої шко-
ли для українських захисників. 
Подарунки будуть передані  у 54
-й розвідувальний батальйон за 
допомогою волонтера Таргонсь-
кого Олександра. 
  Це не перша і не остання акція, 
яку проводять школярі нашої 
школи для того, щоб поділитися 
теплими словами підтримки 

 теплими словами підтримки з 
нашими захисниками, подару-
вати їм трошки солодощів, які 
так люблять не тільки діти, а й 
дорослі. Щоб потепліло у них 
на душі в холодні осінні ночі 
від добрих, дитячих слів. 
  Всім, хто долучився до акції, 
дякуємо. 



Над випуском працювали: 

Що в душі, у серці наболіло, 

Я в своєму вірші напишу. 

І свої слова, немов перлинки, 

 На  шовкову нитку нанижу.  

Ляжуть на папір вони рядками… 

День згасає, вечір за вікном,  

Іноді - солодкими медами, 

Ну а часом – гірким полином.  

День за днем роки удаль спливають, 

Часу не повернеш вже назад.  

Лиш в житті чернеток не буває. 

І не можна все переписати.  
Олексій Шиманський, 11-А 

 

Лебеді на Уборті 
Тиха Уборть медова плила, 

 Небо синє зоря золотила,  

І на хвилі прозорі злегка 

 Пара лебедів тихо спустилась.  

І в цю ранішню тиху годину 

 Таке чисте кохання було,  

Обнімала свого лебедина 

 Його вірна лебідка крилом.  

Тихо-тихо на березі стало,  

Лиш колихнуться віти злегка...  

І на хвилях легенько гойдала  

Лебедине кохання ріка. 
Олексій Шиманський . 11-А 

 

Заробітчани за кордоном 
 

Ронить сльози плакуча верба,  
Люди мчать, як у вирій лелеки.  

Огортає серденько журба:  
Ви куди летите так далеко? 

 Може кращий, квітучий той край. 
 Та чи є рідна хата, калина?  
Може там і обіцяний рай, 

 Та найкраща – Своя Батьківщина . 
 Терпким запахом пахне полин,  

Колоситься пшениця у полі,  
Ти вітчизну свою не покинь, 
 За морями не кращая доля. 

 Україна, мов мати, квеличить, 
 Щоб одумались блуднії діти,  

бо криваві свої мозолі 
 Краще в ріднім краю заробити.  

Якщо всі зупинити струмки,  
Що дорожче від срібла і злота,  

Обміліє найбільша ріка  
І затягнеться чорним болотом…. 

Шиманський Олексій, 11-А 

. 

Що в душі, у серці наболіло 
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