
сходинку дорослішими, і зрозуміли, що 

тепер на нас лягає велика відповідаль-

ність перед школою, батьками та, насам-

перед, перед самим собою, адже стар-

шокласником бути нелегко. 

Ми з радістю прийняли звання 

«старшокласника» і зробимо все можли-

ве, аби довести, що по праву можемо 

називатися учнями старшої школи. 

Ткач Владислава, 9-Б клас 

Кожного року у нашій школі відбува-

ється захід «Посвята в старшокласни-

ки». Учні дев’ятих класів змагаються 

між собою і доводять всім, що вони 

дійсно є старшокласниками і по праву 

можуть носити це звання. 

От і нам випала така нагода. Насправ-

ді ми були дуже раді, коли почули про 

такий захід, і креативно підійшли до 

нього. Ми підготували «музично-

гумористичний калейдоскоп», де тан-

цювали під веселу музику. Це вигляда-

ло дійсно смішно та круто, адже учні 

перевтілились у зовсім інших людей, 

навіть у протилежній статі. Наші хлопці 

були просто зірками того вечору, та й 

дівчата неабияк старалися показати 

себе на всі сто. Так, як ми є сучасними 

розвиненими підлітками, ми вирішили 

заспівати популярну новомодну пісню, 

яка нині є досить широковідомою серед моло-

ді. 

Дев’ятикласники змагалися між собою і на-

магалися показати всім свою ерудицію, гост-

рий розум, почуття гумору, а також фізичні 

здібності та спритність. Ми виконали всі за-

вдання, справилися із випробуваннями, 

прийняли клятву і довели всім, що надалі 

будемо активними, креативними, творчими та 

артистичними старшокласниками. В ту мить 

ми всі відчули, що реально стали ще на одну 

Тепер старшокласники 

Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

    Під керівництвом координато-

ра виховного заходу вчителя основ 

здоров`я Самченко Тетяни Омеляні-

вни учні 7-9 класів проходили стан-

ції «Газова безпека», 

«Електробезпека», «Пожежна безпе-

ка», «Дорожня безпека» тощо та 

відповідали на питання квесту. Ком-

петентним журі були представники 

відповідних районних служб та ор-

ганізацій. Діти залишились задово-

леними від співпраці з Івановим 

В.Ф. - головним інженером Єміль-

чинских РЕМ, Коршаком А.Я.- стар-

     Шумно і гамірно було на 

подвір`ї Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 останньої  п`ятниці 

вересня. Перехожі дивувались, 

чому це біля школи стоять полі-

цейська та пожежна машини, авто-

мобілі  газової та електрослужби. 

А це вже вкотре проводилась що-

річна традиційна гра – квест 

«Школа безпеки» як підсумок про-

ведення місячника основ безпеки 

життєдіяльності «Абетка безпеки» 

для учнів школи. 

шим майстром Ємільчинської газо-

вої дільниці, Шваб О.О. – інспекто-

ром ювенальної превенції Ємільчин-

ського відділення нацполіції та Ма-

карчуком М.В. – провідним інспек-

тором Ємільчинського РСУ ДСНС в 

Житомирській області. А найголов-

ніше, що учні заcвоїли  основне пра-

вило:  щоб жити, потрібно пам`ятати 

про безпеку! 

Князєва Наталя Петрівна,  
заступник директора з виховної  

роботи 

 

Школа безпеки 



Військова справа завжди була 
цікава не тільки хлопцям, а й 
дівчаткам також. Тому учням 
9,10, та 11 класів нашої школи 
дісталася така можливість відві-
дати полігон 30-тої окремої ме-
ханізованої бригади імені князя 
Костянтина Острозького в м. 
Новоград-Волинському та перег-
лянути бойову підготовку наших 
військових. 

Спочатку ми дізналися, як на-
дається перша допомога при по-
раненні бійця, що для цього ви-
користовується і як потрібно 
діяти його товаришам по службі. 
Ми отримали детальне пояснен-
ня  про всі медикаменти, які міс-
тяться в особистій аптечці кож-
ного військового і переглянули 
підготовчий процес в ситуації з 
пораненням бійця, до речі, про-
демонстрували нам ситуації, в 
яких були різні поранення бій-
ців. Наші захисники вражають 
своєю злагодженою роботою та 
швидкістю в прийнятті рішень. 

Далі ми отримали можливість 
переглянути БМП (бойові маши-
ни піхоти) і послухати інформа-
цію про їхнє застосування та бу-
дову. Також нам надали інфор-
мацію про різні види мін та їх 
призначення, військові розпові-
ли  нам про так звані“подарунки,  
які часто використовуються  під 

час бойових дій 
на Сході Украї-
ни. Прикладом 
була звичайна 
книжка, яка міс-
тила неприємний 
вміст. За для на-
шої безпеки та 
людей, бійці 
провели інструк-
таж про те, як 
потрібно себе 
поводити при 
знаходженні ви-
бухово-небезпечної зброї. 

Згодом ми поповнили свої знан-

ня про  військову техніку, звичайно 

і тут нам її використання проде-
монстрували у ході навчальних 
дій на полігоні. А на останок нас 
ознайомили ,детально з  танками 
різних видів,  призначення та бу-
довою. 

Після такої поїздки залишило-
ся море вражень та позитивних 
емоцій в усіх присутніх. Завдяки 
їй ми розуміємо, що нашу країну 
захищають мужні, відважні, смі-
ливі та витривалі бійці, в яких ми 
повинні вірити і яких ми повинні 
підтримувати.  

Омельченко Юлія, 10-А клас 

ші поетеси у виконанні учениці 

9-А класу Горбатюк Софії, Сте-

панюк Марії, бібліотекарів. У 

залі були присутні представни-

ки клубу «Осіннє Золото» - вчи-

телі, лікарі, працівники різних 

сфер  селища  Ємільчиного. 

Слухачами стали і учні Андрі-

євськой ЗОШ, вчителі Ри-

хальской ЗОШ; зі словами вдя-

чності звернулися до Майдано-

Учні нашого класу нещода-

вно побували на зустрічі з по-

етесою Тетяною Василівною 

Майданович. Зустріч проходи-

ла у центральній районній бі-

бліотеці. Тетяна Василівна є 

автором багатьох віршів, опо-

відань. Оскільки родом з села 

Андрієвичі, то багато поезій 

присвятила односельцям, 

друзям, рідним. Великі слова 

вдячності висловила поетеса 

своїм батькам, які допомагали 

їй вивчати закони життя, лю-

бити природу, розуміти ближ-

нього. 

Ведуча зустрічі, Токова 

Валентина Миколаївна, озна-

йомила присутніх з творчістю 

Майданович Т.В. До уваги го-

стей були продекламовані вір-

вич Т.В. наш класний керівник  

Дідус Ірина Миколаївна, яка 

наголосила на цінності поети-

чних витоків саме з нашої 

Ємільчинської землі, подяку-

вала за плідну роботу в галузі 

літератури, зворушливо згада-

ла своїх вчителів, які навчали 

любити українську мову і ціну-

вати художнє слово як духов-

ний скарб людства. 

  Учні 9-А класу з цікавістю 

слухали вірші, які читала сама 

поетеса, взяли для себе мудрість 

поетичних рядків і любов до рід-

ного краю . 

Горбатюк Софія, 9-А клас 

Перлина рідного краю 

Як готують наших захисників 



У п’ятницю, 12 листопада, 

наш клас проводив захід  до дня 

захисника України  та дня україн-

ського козацтва. На свято були 

запрошені уч-

ні сьомих та 

восьмих кла-

сів. Ми разом 

із класним ке-

рівником під-

готували кон-

курси та деко-

рації. Було 

багато цікавих 

випробувань, які 

перевіряли силу, 

спритність, інте-

лект та впевненість у 

своїх силах всіх учас-

ників. Присутні мог-

ли не тільки подиви-

тись захід і повболі-

вати за своїх  фавори-

тів, а й взяти участь в 

деяких конкурсах. 

Хлопці восьмих кла-

сів організували дві 

команди: «Хортиця» 

та «Чайка». Перемог-

ла команда 8-А кла-

су. 

Остапчук Яна, 8-А клас 

Час згадати нашу славу, брате! 

Під такою назвою в переддень 

козацтва та Дня захисника Украї-

ни,а ще і свята Покрови. ми про-

вели дуже цікаве і незабутнє для 

нас свято. На наше свято завітало 

багато гостей, друзів, наших бать-

ків. 

Гарно і з осіннім присмаком 

була прибрана сцена. З допомогою 

Любові Кузьмівни був підготовле-

ний дуже цікавий сценарій. 

  Всі учні не тільки залюбки бра-

ли активну участь у святі, а й почу-

валися справжніми козаками й ко-

зачками. Змагання між куренями 

козаків перепліталися з піснями, 

віршами, гуморесками. 

Свято закінчилося чудовим 

танцем з хустками, який виконали 

дівчата. Всі присутні гарно відпо-

чили і були задоволені. А для нас, 

дружнього 4-Б класу, це свято на-

довго залишиться у пам'яті. 

                                                                                                                             

Учні 4-Б класу. 

Козаки не простаки 

Пам’ять – одна з найцікавіших властиво-
стей людини. Так як не можна забувати 
ні мови, ні родини, ні рідної землі, так і 
не можна забувати тих, хто захищає нас, 
нашу країну, поки ми навчаємось. 
До Дня захисника України вся школа 
вишикувалась на урочисту лінійку, а учні 

9-Б класу провели її, від усіх 
школярів висловили вдячність 
тим, хто стоїть на сторожі рід-
ної землі. Мої однокласники 
розповідали вірші, присвячені 
захисникам, згадували загиб-
лих воїнів. Від кожного класу 
до меморіальних дощок загиб-
лим за Батьківщину на Донбасі 
випускникам школи були пок-
ладені квіти, в знак шани і віч-
ної пам’яті… З вітальним сло-
вом перед учнями виступив 
військовий Шелетецький Руслан. 
14 жовтня – день Пресвятої Богороди-
ці, яка вважається покровителькою тих, 
хто боронить свою землю від ворогів. 
Недарма велике державне свято – 

День захисника України – наша краї-
на святкує саме в цю дату.  

Дідус Вероніка, 9-Б клас 

Лінійка до Дня захисника України 



теорему Піфагора. Також мені завжди подо-

балися випускні вечори. Я завжди буду пам’-

ятати «нашу Маму» та інших вчителів,  які  

нас навчали.                                                                                                                 

Лавренчук Вадим 11-Б 

 

Шкільні роки – пора веселощів і суму, кра-

щих друзів і навіть ворогів, невивчених уро-

ків та гарних оцінок, стресу та істерик, які 

все рівно закінчувались радістю. Школа 

навчила мене любити рідний край, поважа-

ти оточуючих, наполегливо вчитися та бути 

успішною в своїх починаннях. Та найбільше 

я полюбила свій клас, з його гумором, весе-

лощами, сміхом.  Я  тут знайшла хороших 

друзів. Дякую також вчителям, які  були су-

ворі, але справедливі до нас і завжди підтри-

мували нас...                                                                                                                

Радчук Наталія 

   За ці одинадцять років шкільного життя ми 

здобули багато грунтовних та цінних знань, 

прожили багато цікавих моментів шкільного 

життя, познайомилися з мудрими вчителя-

ми, які вклали  в нас багато своєї праці та 

знань, стали нашими наставниками та гар-

ними друзями, за що ми їм щиро вдячні. 

Клас став другою сім’єю, а Валентина Мико-

лаївна – другою мамою. Скільки шкільних 

днів прожито разом! Скільки було жартів та 

сміху, коли ми готували позакласні заходи. 

Все це залишиться в моїй пам’яті, гарні спо-

гади про школу, про мого класного керівни-

ка.                                                                                                                             

Євтушок Альона 

Школа - найцікавіший період життя. Саме тут 

я вивчила ази наук і змогла досягти успіху. 

Але найбільше мені запам’ятаються не за-

няття в класі, а чудово проведений час з 

новими друзями. Ми разом пройшли все: 

від спільного списування контрольних до 

гарних знань. Окрема подяка вчителям, які 

не тільки навчають, а й мотивують і підтри-

мують.  Шкільні роки найкращі і водночас 

найсумніші. 

Саган Ірина 

Школа – це те місце, де я можу пізнати 

щось нове. Саме в стінах школи я знай-

шла нових друзів, з якими й надалі буду 

підтримувати зв’язок. Кожен день у 

школі збагачує мене новими знаннями 

й враженнями. Я хочу, щоб решта мого 

шкільного життя була цікавою та весе-

лою. 

Борса Єлизавета 11-Б 

Я назавжди запам’ятаю  школу, тому що 

саме тут я вперше змогла самостійно 

прочитати вірш та без проблем пораху-

вати до десяти. Особливо вдячна тим 

вчителям , які навчали мене всі ці роки. 

В моїй пам’яті на все життя залишаться  

коридори, класи,  учні та вчителі. Я зав-

жди буду згадувати  школу з теплом на 

душі та з подякою за щасливо проведе-

н е  д и т я ч е  ж и т т я .    

                                         Лямець Вікторія  

Школа запам’яталася мені прекрасни-

ми змаганнями і позашкільними захода-

ми. Також запам’яталося,  як наша шко-

ла «преобразилася» в красуню після 

ремонту. Найбільше в пам’яті залишать-

ся  вес ел і  і  д обр і  вчи те л і .                                                                                        

                                  Саух Богдан 

Найбільше мені запам’яталася поїздка 

на «Джуру». Цікаві змагання, веселі та 

душевні розмови біля вогнища... Тепер 

стало любо дивитися на новеньку відре-

монтовану школу. У моїй пам’яті зали-

шиться прекрасні ялини, які росли біля 

нашої школи. На все життя запам’ятав 

Я із задоволенням ходила в школу всі ці роки, 

адже там чекали мене друзі та цікаві уроки. 

Найбільше мені запам’яталися проведені нами 

свята: Новий рік, Посвята в старшокласники, 

День учителя та багато інших. З нетерпінням 

чекаю наш випускний, але не хочу розлучатися 

з однокласниками і найкращим класним керів-

ником.                                                                                                                       

Левченко Юлія 

Хочу подякувати школі за отриманий перший 

життєвий досвід. За те, що навчили писати, 

читати. І завдяки цим азам я зміг досягти пев-

ного успіху. Саме тут я знайшов нових друзів і 

весело провів з ними 11 років. Я з нетерпінням 

чекаю останній дзвінок і випуск, адже після 

цього у мене буде великий і тяжкий  крок у са-

мостійне життя.                                                                                                              

Євтушок Андрій 

Нещодавно мені довелося перейти до нової 

школи в 10 клас. Мої переживання, щодо того 

як мене приймуть в колективі, виявилися мар-

ними. Я знайшов нових друзів і для мене все 

склалося добре. Та дорога до школи є дуже 

важкою. Хоча за рік для мене кілометри стали 

метрами -  і я чекаю кожен новий день, щоб 

подолати її. 
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