
День заснування 
  1 листопада світова 
спільнота відзначає  
День заснування Євро-
пейського Союзу. 
Сьогодні це еко-
номічний та політич-
ний союз 28 держав- 
членів, що розташо-
вані здебільшого у 
Європі. З моменту 
набуття Україною незалежності 
у 1991році Європейський Союз  
та Україна динамічно розвива-
ють відносини один з одним. 
   Майбутнє нашої країни в Со-

юзі ще не визначене, адже ще є 
багато невирішених питань, зо-
крема подолання корупції. Вели-
ким кроком вперед стало підписа-
ня безвізового режиму між 

Україною та Єв-
ропейським Со-
юзом. 
         В нашій 
школі також не 
забули згадати 
це свято. Учні 
11-Б класу про-
вели інфор-
маційні хвилини 

в старших класах та розши-
рили уявлення дітей про ЄС. 

                                                                                                    
Радчук Наталія,11 Б кл 
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більшість хотіли б узяти участь 
у такій акції ще раз. 
   Всеукраїнський радіодик-
тант національної єдності — 
традиційна щорічна загальнона-
ціональна акція, започаткована в 
2002 році, присвячена українсь-
кій мові, яка лунає на Першому 
каналі Українського радіо у День 
української писемності та мо-
ви — 9 листопада. Він не має на 
меті перевірку грамотності конк-
ретної особи, а задуманий як 
своєрідний флешмоб — акція 
єднання навколо рідної мови. 
Кількість учасників радіодиктанту 
постійно зростає, а географія — 
поширюється. Листи надсилають 
слухачі різного віку з усіх облас-
тей України та з-за кордону. Уч-
асть у радіодиктанті централізо-
вано беруть учасники із різних 
країн. Наприклад, у Ягеллонсько-
му університеті у Кракові його 
пишуть студенти, які вивчають 
українську мову як іноземну. А 
радіо "Люблін" запрошує усіх пи-
сати у свою студію. Збираються 
щороку на радіодиктант українці 
в Китаї та Австралії, США та Ка-
наді. Загалом щороку щонаймен-
ше три десятки учасників  - інших 
країн. 
 Авраменко Богдан,  10-А клас 

      9 листопада 2018 року від-
бувся вісімнадцятий Всеукраїнсь-

кий радіодиктант націона-
льної єдності, в якому ак-
тивну участь брала і наша 
школа. Об 11 годині на 
Українському радіо поча-
лася годинна радіопрог-
рама, присвячена акції. 
Спочатку ведучі розпові-
ли про історію радіодик-
танту, його учасників та 
умови написання. Об 
11:30 розпочався власне 
диктант. Уже не перший 

рік текст диктує доцент Ки-
ївського університету ім. 
Б. Грінченка Олександр Ав-
раменко.  
     Серед наших учасників в 
написанні були: директор 
школи Ярошук Галина Мико-
лаївна, завучі Палько Ната-
лія Миколаївна, Князєва На-
таля Петрівна, вчителі укра-
їнської мови Коваленко Світ-
лана Казимирівна, Тульєва 
Оксана Василівна, Шпак Ва-
лентина Миколаївна, учні 
школи.  Після написання ди-
ктанту всі були в хорошому 
гуморі. Дехто був упевне-
ний у правильності написа-
ного, дехто сумнівався. Але 

Диктант національної єдності 
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             Нещодавно в 
нашій школі учні оби-
рали нового президен-
та. Претендентами бу-
ли учні 8-х та 9-х кла-
сів. Кожен претендент 
заманював нас своїми 
пропозиціями, викли-
кав певні позитивні 
емоції, але президент 
може бути тільки один.    
Президентом нашої 
школи стала учениця 8
-А класу Остапчук Яна,  

яка набрала найбільшу 
кількість голосів вибор-
ців учнів та учителів. 
    На мою думку, Яна 
буде гарно справляти-
ся в сфері президента. 
Адже вона відповідаль-
на, розумна та справе-
длива. Ця учениця бе-
ре участь в різних кон-
курсах, олімпіадах та 
спортивних змаганнях, 
де посідає призові міс-
ця. Крім всього цього 

Яна просто хороша люди-
на, яка завжди підтримає і 
допоможе в скрутній хви-
лині. 
     Ми всі дуже раді, що 

новим президентом стала 

Остапчук Яна та бажаємо 

їй удачі та успіхів! 

          

У школі новий президент 

Герої не вмирають  
ність, право стати євро-
пейською державою. В їх 
руках були лише прапори 
України та Євросоюзу, а в 
очах -надія та віра у май-
бутнє. 
   Та колишня влада вирі-
шила розігнати зібрання. 
Юнаків та дівчат, жінок  та 
чоловіків розстрілювали 
підступні кулі снайперів, а 
спецзагони “Беркутівців” 
забивали людей до смерті 
гумовими кийками. Ця 
подія сколихнула весь 
світ, не залишила байду-
жою жодної душі. 
   Навесні 2014року украї-

нці обрали нового президен-
та, нову владу, європейський 
шлях розвитку та реформи. А 
13 листопада Президент Ук-
раїни Петро Олексійович По-
рошенко підписав указ про 
відзначення щорічно 21 лис-
топада Дня Гідності та Свобо-
ди. 
Саме про ці події згадувалося 
на святі «Герої не вмирають», 
яке провели учні 8-Б класу. 

                                                             

Поташкіна  Марія,8-Б 

   У листопаді 2013 року 
Україна стояла перед 
важливим історичним 
кроком-стати незалеж-
ною Європейською дер-
жавою. Але колишня 
влада злякалася цього. 
Корупція, мільярдні гро-
шові зв`зки із російським 
Кремлем стали перепо-
ною до європейського 
вибору.  Підписання істо-
ричного документа було 
цинічно зірвано. 
    Українська молодь, 
студенти, школярі вишли 
на Майдан, вибираючи 
та відстоюючи свою гід-

Пам’ятаймо! 
   85 років минуло після 
тяжкої трагедії, через 
яку наша Батьківщина 
втратила багатьох ді-
тей своїх. 
  Голодомор 1933 ро-
ку—стріла, що вдарила 
в саме серце нашій 
країні. Скільки пухлих 
від голоду, померлих 
лежали на шляхах, 
утворюючи жахливу 
картину. 
   Ми, нащадки, повинні 
гордитися нашими пра-
дідами за те, що вони 
вистояли і дали нам 
корені свого мужнього 
характеру. 
   Озиратися в минуле 
потрібно кожному. До-
рога у майбутнє проля-
гає через минуле. Тре-
ба осмислити власне 
майбутнє, зрозуміти 
його, бо історія повто-
рюється. І коли люди 

не зроблять сьогодні 
висновків, то вони бу-
дуть ходити по колу. 
Отож, озиратися тре-
ба, щоб плакати, бо це 
каяття. А головне—
щоб зрозуміти. 
   І   ще одна гірка істи-
на. В могилу голодомо-
ру зійшли найкращі. 
Гинули працьовиті, 
самостійні, здорові ду-
хом і тілом, які мисли-
ли і протестували. 
   Наш 10-Б клас провів 
виховну годину вшану-
вання вічної пам`яті 
жертв Голодомору. Ми 
запалили свічки, 
насамперед, у наших 
серцях, і вони будуть 
горіти скорботним во-
гнем доти, доки будем 
жити. На жаль, ці 
«свічки» несуть гіркі 
спогади. Люди не жи-
ли. а існували. Дні бу-

ли тижнями, тижні-
місяцями, місяці-роками. 
Малі діти щоночі просили 
хлібця, а батьки гинули ще 
й від морального горя, не в 
змозі бачити своїх кровинок 
голодними. Починалось 
людоїдство. Тяжкі ті спога-
ди. У людей відбирали все, 
починаючи з господарства, 
закінчуючи шкаралупиною 
картоплі.  
   Пролиті повні криниці 
сліз… Україна - велетенсь-
ка країна, над якою навис-
ла чорна могила…
великомучеників нашої іс-
торії. Не їм це потрібно, а 
нам! Все, що вони могли , 
сказали. Тепер наша черга! 

 Серпутько Анна,  

10-Б клас 



   Цікаво і змістовно пройшов у школі 
тиждень основ здоров’я. З 12 по 16 
листопада учитель предмету Самчен-
ко Тетяна Омелянівна організувала 
для учнів школи цікаві зустрічі, кон-
курси, вікторини, які б формували 
розуміння здорового способу життя. 
   Так у понеділок дівчата 8-9-х класів 
мали зустріч з лікарем-гінекологом 
районної лікарні Климчуком І.І. Вік-
торина “Ліки навколо нас” з інтересом 
захопила учнів 7-х класів у вівторок. 
У середу пройшов диспут “Сучасна 
їжа: за і проти” у 6-х класах. Про шкі-
дливість куріння почули учні на інфо-

рмаційній хвилині у четвер. Закін-
чився тиждень у п’ятницю інтеле-
ктуальною грою “Здоров’я у твоїх 
руках”. В ній брали участь учні 5-
6 класів. Від кожного класу були 
представники: Шелест Ольга(6-
А), Котвицька Вікторія(6-Б), Но-
вік Артур(5-А), і Шевчук Марія(5-
Б). Кожен учасник брав участь в 
конкурсах, в яких потрібно було 
представити себе та проявити свої 
знання  лікарських рослин, висло-
вів про здоров’я.  
   Під час кожного конкурсу учас-
ників підтримували однокласни-
ки, які так само старанно готува-
лися до заходу. Кожен клас 
відрізнявся своєю оригінальною 
підтримкою. Як і на кожному 
шкільному заході, старанність 
учнів оцінювали судді, а напри-
кінці свята оголосили втішні ре-
зультати та  вручили нагороди 
учасникам. 

 Бондаренко Світлана, 6-А клас 

Тиждень основ здоров’я 

    В цьому навчальному році тиждень 
народознавства проходив під темою 
«Спадщина України». Заходи розпо-
чалися  з експрес-повідомлення екску-
рсоводів про традиційний український 
одяг (для 5-10 кл.), про шанобливе 
ставлення предків до землі, хліба та 
води (1-4кл). 
 У вівторок школярі мали можливість 
побувати на виставці виробів з соломи 
та лози. 
Особливо старанно учні готувались до  

свята «Вишиванка, моя вишиванка». 
Ми змогли побачити, які талановиті та 
неповторні наші учні. Кожен клас під-
готував свій номер. Готували пісні, 
композиції, танці, легенди, читали 
вірші про вишиванку, і, що цікаво, 
жодна пісня не повторювалася. Діти 

дізналися, який багатий на пісні 
український народ. А також діз-
налися про історію появи виши-
ванки, символіку вишивки, гаму 
кольорів, захисну функцію виши-
ванки, про першу вишивальну 
школу у Київській Русі, організо-
вану сестрою Володимира Моно-
маха - Ганкою, про традиційні 
способи вишивання: мережку, 
вирізування, низь, заволоч, ви-
шивання кольоровим шовком, 
хрестиком. 
В четвер  - п’ятницю проводили-
ся  екскурсоводами екскурсії для 
1-5-х  класів в музейній кімнаті 
школи.  За підсумками тижня  
кожен клас був нагороджений 
грамотою за участь у заходах. 
Організатор тижня, завідуюча 
шкільним музеєм, учитель зару-
біжної літератури Слюсарева 
Катерина Володимирівна висло-
вила  велику подяку класоводам 
та класним керівникам, раді му-
зею та екскурсоводам за участь у 
тижні народознавства.        

    Расенчук Софія, 7-А клас,  

екскурсовод музею 

Тиждень народознавства 
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спорту я присвятила близько 6 років 
свого життя. На нашому рахунку  безліч 
призових місць, в тому числі ми неодно-
разово брали участь в Всеукраїнських 
Чемпіонатах і маємо досягнення і на 
такому рівні. Ми вибороли 4-те місце в 
Чемпіонаті України з класичного волей-
болу та 5-те місце в Чемпіонаті України 
з пляжного волейболу в парі Кейбіс 
Вікторія — Омельченко Юлія. Завдяки 
волейболу ми побачили майже всю Ук-
раїну. Я щаслива, що колись спорт 
з’явився в моєму житті і подарував мені 
безліч позитивних емоцій, хороших 
знайомств та незабутніх спогадів, які 
залишаться зі мною на все життя.  
 

Кейбіс Вікторія 
Займаючись 7 років волейболом, можу 
сказати лише те, що це безцінний досвід 
на все життя, адже що може бути цінні-
шим за смак перемоги? Звичайно, в на-
шій так званій кар’єрі були присутні і 
поразки, але лише це змушує бути силь-
нішими і йти вперед. Також волейбол 
подарував мені багато нових друзів. 
Тому я дуже задоволена, що цей спорт є 
в моєму житті.  

Омельченко Вікторія 
У людей різні хобі: хтось любить екс-
тремальні види спорту, інші – читання 
чи сидіння за комп’ютером. Ми любимо 
бігати, а тому наше хобі це – біг. Завдя-
ки легкій атлетиці ми підтримуємо здо-
ров’я. Іноді ми бігаємо просто так, щоб 
відчути себе сильнішими і здоровими. У 
деяких випадках ми бігаємо спеціально 
на час і на певну дистанцію, щоб 
дізнатися, наскільки ми швидкі і чи 
поліпшуються наші результати. Кожен 
рік ми беремо участь у шкільних змаган-

Шкільні будні, навчання втомлюють нас 
усіх. Кожен із нас потребує відпочинку, 
але, як на мене, будь-який відпочинок 
повинен приносить нам користь і бути 
активним. 
Свій  вільний час я присвячую спорту, 
для мене це і є відпочинком. Я 5 років 
займаюся волейболом, маю багато дося-
гнень саме в цьому виді спорту. Волей-

бол- моє хобі, яким я не перестану зай-
матися і в майбутньому. 
Але віднедавна в моєму житті з’явився 
ще один вид спорту, для більшості  буде 
дивно прочитати,  але це – футбол. Фут-
болом  я займаюся для себе, зазвичай 
граю з хлопцями на майданчику біля 
свого дому. Ця гра дарує багато позити-
вних емоцій як  за переглядом гри, так і 
граючи. Футбол неймовірна гра, яка 
об’єднує мільйони людей. 
Ви також повинні віднайти своє захоп-
лення, яке приноситиме вам не тільки 
задоволення, а й користь. 

Омельченко Юлія  
 Моє хобі — це волейбол. Цьому виду 

нях і показуємо одні з найкращих ре-
зультатів в нашому районі. Наумовець 
Анастасія, , Піскун Анастасія 
 
    Хлопці з нашого класу займаються 
боротьбою мікс-файту (один із видів 
змішаного бойового мистецтва). Трену-
вання в нашій секції відбуваються 5 

разів на тиждень (тренер Парфенюк 
М.В.). Чесно кажучи, коли ти щотижня 
приділяєш декілька годин для трену-
вань, це не абияк впливає на твоє само-
почуття. На мою думку, кожне трену-
вання формує твій характер та тренує 
силу волі. Ці цінності в сучасному світі 
є дуже важливими, адже вони дають 
сили вдосконалювати себе і йти вперед. 
Можна додати що кожен вид спорту 
надає певні емоції, які роблять наше 
життя цікавішим та веселим. 

Авраменко Богдан 

Ми дружимо зі спортом 
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Наш 10-А клас 
розвинені та культурно освідченні 
діти. Майже всі дівчата нашого класу 
активні спортсменки, які досягли ви-
сокого успіху у волейболі, баскетболі 
та багатьох інших видах спорту. Наші 
хлопці завзято цікавляться бороть-
бою і також успішні в цій справі. 
Наш клас дуже активний, тому без 
нас не проходить майже жоден масо-
вий захід. Танці, співи – всюди ми 
можемо себе проявити. В цьому нам 
допомагає наш класний керівник – 
Боровик Ніна Олексіївна, яку ми ду-
же любимо, цінуємо та поважаємо. 
Саме вона робить все можливе для 

 За 10 років спільного навчання ми 
стали дуже близькі та нерозлучні. 
Час летить дуже швидко і зовсім 
скоро наше життя зміниться, і ми 
будемо згадувати шкільні роки з 
посмішкою на обличчі.  
 Дивлячись на своїх однокласників, 
я розумію, що кожен з нас індиві-
дуальність і в майбутньому може 
досягти успіхів. В нашому класі є 
багато учнів, які мають хороші 
знання з англійської мови, матема-
тики, історії, інформатики та бага-
тьох інших предметів. Також приє-
мно розуміти, що в нашому колек-
тиві  не тільки розумні, а й фізично 

нас. Вона стала для нас класною 
мамою, яка завжди підтримає, ви-
слухає, захистить та дасть доречну 
пораду. І найголовніше – це наша 
дружність, креативність, харизма 
та здатність доповнювати один 
одного, чому нас навчила саме 
наша Ніна Олексіївна.  
Я впевнена, що і в майбутньому ми 
будемо такими ж комунікабельни-
ми, активними та товариськими. 
Лещенко Наталія, 10-А клас. 


