
психологом; дізнатися про 
творчі доробки учнів, запро-
понувати свої.  Кожного міся-
ця за випуск  відповідає один з 
8-11-х класних колективів. Га-
зета виходить тиражем 25 
примірників (для кожного кла-
су), та ще можна її прочитати 
у холі закладу  і на шкільному 
сайті. 
   У 2012, 2013 роках газета 

    Дорогі  читачі! Вітаємо 
всіх  з ювілейним номером 
нашої газети «Шкільна сте-
жина». 
    У грудні 2019 року випов-
нилось 10 років, як перший 
номер часопису був прочита-
ний нашими школярами. Над 
ідеєю створення працював 
творчий колектив педагогів 
(Палько Наталія Миколаївна, 
Михайловська Тетяна Гераси-
мівна, Євтушок Наталія Мико-
лаївна).   
   Саме тоді виникло бажання 
залучити учнів до літопису 
шкільного життя у формі дру-
кованої газети. Звичайно ж, 
перші номери були простіші 
за дизайном та коротші за змі-
стом публікацій. Та з кожним 
роком  газета удосконалюється, 
шукає нові теми для випусків, а 
головне—прагне бути поряд зі 
шкільними подіями. 
    Авторами публікацій є шко-
лярі різних вікових груп. Пос-
тійні дописувачі – кореспонде-
нти класних колективів, юні 
журналісти, а також педагоги.  
   Це демократичне 
видання прагне ві-
добразити яскраві 
моменти шкільного 
життя. А їх дуже 
багато буває у нав-
чальному закладі.  
   На чотирьох сто-
рінках газети мож-
на прочитати про 
учнівські досягнен-
ня, мрії, цікаві міс-
ця мандрів, відпо-
чинку; переглянути 
світлини захоплю-
ючих свят, зустрі-
чей; поспілкувати-
ся з учителями, 

«Шкільна стежина» була лауреа-
том Всеукраїнського (потім 
Міжнародного) конкурсу шкіль-
них медіа у м. Миколаїв,  звідки 
наші юні журналісти привезли 
дипломи та масу вражень від спі-
лкування з провідними журналі-
стами України, а також друзями 
по перу. 
   Події, які трапляються у житті 

кожної людини, поступово від-

ходять в історію, стираються де-

талі, марніють фарби. Але це не 

про наш навчальний заклад. Жи-

ве дух родинної шкільної тради-

ції –  про все найкраще, найцін-

ніше занотовувати і відтворюва-

ти на сторінках «Шкільної сте-

жини».   

   Хочеться побажати сьогодні 

процвітання та нових цікавих 

ідей всім нам. Бо всі ми, педаго-

ги та учні закладу, є створювача-

ми нашої «Шкільної стежини». 

Хочеться, щоб літописна стежи-

на до школи завжди приводила 

добро, радість, надію на щасливе 

майбутнє. 

З повагою Палько На-

талія Миколаївна, ке-

рівник редакції 

З ювілеєм, газето! 

 

Січень 2020 року 

 Випуск №100 Щомісячна газета Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 



 У районних предметних олімпіа-
дах та мовознавчих конкурсах 
2019-20120 навчального року  уч-
ні школи вибороли  26 перших 
місць (20 з олімпіад, 6 з конкур-
сів), 23 других місць (18 з олімпі-
ад, 5 з конкурсів), 19 третіх місць 
(15 з олімпіад, 4 з конкурсів). 
Всього 68 призових місць (53 з 
олімпіад, 15 з конкурсів). 
З географії:  Бондарчук Вероніка 
(8-Б) – І місце, Дмитренко Олена 
(10-Б) – І місце, Омельчук Влади-
слав (9-А) – ІІІ місце. 
З української мови та літерату-
ри: 
  Серпутько Анна (11-Б) – ІІІ міс-
це, Ткач Владислава (10-Б) – І 
місце, Дмитренко Олена (10-Б) – 
ІІ місце, Омельчук Владислав (9-
А) – ІІІ місце, Бондарчук Вероні-
ка (8-Б) – І місце, Хомич Анна (8-
Б) – ІІ місце. 
З екології: Наумовець Анастасія 
(11-А) – І місце. З історії: Наумо-
вець Анастасія (11-А) – ІІІ місце, 
Кейбіс Вікторія (11-А) – І місце, 
Дмитренко Олена (10-Б) – ІІ міс-
це, Шнайдер Нікіта (9 – А) – ІІІ 
місце, Конопліч Вадим (9-А) – ІІ 
місце, Расенчук Софія (8-А) – ІІІ 
місце. З фізики: Дмитренко Олена 
(10-Б) – І місце. З математики: 
Строй Вадим (11-А) – І місце, Бо-
ндарчук Вероніка (8-Б) – ІІ місце, 
Омельчук Владислав (9-А) – ІІ 

місце, Балинська Софія (8-Б) – ІІ 
місце, Ревнюк Анжеліка (6-Б) – ІІ 
місце, Дмитренко Олена (10-Б) – І 
місце. 
З біології:  Ющенко Ілона (8-Б) – 
ІІ місце, Омельчук Владислав (9-
А) – І місце, Кейбіс Вікторія (11-
А) – ІІ місце. З англійської мови: 
Кейбіс Вікторія (11-А) – ІІ місце, 
Ткач Владислава (10-Б) – ІІ місце, 
Дмитренко Олена (10-Б) – ІІІ міс-
це. З астрономії: Омельченко 
Юлія (11-А) –І місце, Авраменко 
Богдан (11-А) – ІІІ місце. 
.З інформатики:  Строй Вадим 
(11-А) – ІІ місце, Палько Дарина 
(11-Б) – ІІІ місце, Ярошук Вадим 
(9-Б) – ІІІ місце, Зінкевич Артем 
(10-Б) – І місце, Жабровець Ілля (9
-А) – ІІ місце, Конопліч Вадим (9-
А) – І місце, Спишняк Максим (9-
Б) – ІІІ місце. 
З хімії: Бондарчук Вероніка (8-
Б) – І місце, Балинська Софія (8-Б) 
– ІІ місце, Остапчук Яна (9-А) – ІІ 
місце, Дмитренко Олена (10-Б) – І 
місце. 
З економіки: Омельченко Юлія 
(11-А) – ІІ місце. З російської мо-
ви: Ткач Владислава (10-Б) – І 
місце, Швець Марія (11-Б) – ІІІ 
місце. 
З правознавства: Алілуйко Ро-
ман (9-А) – ІІІ місце. З ІТ: Строй 
Вадим (10-А) – І місце, Омельчен-
ко Юлія (11-А) – ІІІ місце, Бонда-

рчук Вероніка (8-Б) – ІІ місце, 
Ющенко Ілона (8-Б) – ІІІ місце, 
Антонюк Сергій (Х.-Мокляківська 
філія, 9 клас) -  - І місце, Гайченя 
Вікторія (9-Б) – ІІ місце. 
МАН з екології – Кейбіс Вікторія 
(11-А) – І місце. 
             
З конкурса ім. П.Яцика: 
Рубанська Дарина (3-А) – диплом 
І ступеня, Остапчук Аліна (3-А) – 
диплом І ступені, Омельченко 
Владислав (4-А)  - диплом І ступе-
ня, Ортліб Марія (4-Б) – диплом ІІ 
ступеня, Саган Поліна (5-А) – ди-
плом ІІ ступеня, Ревнюк Анжеліка 
(6-Б) – диплом ІІ ступеня, Гераси-
менко Анна (7-А) – диплом І сту-
пеня, Омельченко Дарина (7-А) – 
диплом ІІІ ступеня, Бондарчук 
Вероніка (8-Б) – диплом І ступеня, 
Євсеєва Валерія  (9-А) – диплом 
ІІІ ступеня, Омельчук Владислав 
(9-А) – диплом ІІІ ступеня, Ткач 
Владислава (10-Б) – диплом ІІ сту-
пеня, Дмитренко Олена (10-Б) – 
диплом ІІІ ступеня, Серпутько 
Анна (11-Б) – диплом ІІ ступеня,                   
 Конкурс ім. Т.Г.Шевченка: 
    Бондарчук Вікторія (8-Б) – І мі-
сце. 
Дякуємо за плідну роботу учням 
та їх наставникам. 

Керівник ЗЗСО  
Галина Миколаївна Ярошук 

годи в неосяжній «Країні 
знань». Затамувавши подих 
слухали акорд пісень 
«Сьогодні ми зібралися на 
свято», «Пісня про матусю», 
«Ми першокласники», «Чого 
вчать в школі», «Веселий му-
зикант», « І в нас, і в вас» ба-

тьки, дідусі, бабусі і  
всі гості. Та ось ба-
рвистими метелика-
ми, неначе дивні 
квіти, закружляли у 
таночку дівчатка, 
чим нагадали про соня-
чне літо і незабутні по-
дорожі в колі рідних та 
друзів, зігріли теплом 
серця присутніх. Та 
справжньою родзинкою 
свята звучала пісні 
«Мамина хустка» у ви-

конанні Вікторії і Діани Саух, яка 
нагадала про важливість збереження 
народних традицій як символу єд-
нання всіх поколінь. 

Класний керівник 1-Б   
Ніна Василівна Примак 

 

      На ромашковому полі сце-
ни актової зали 20 грудня різ-
нокольорові літери сповіщали, 
що незабаром розпочнеться 
святкове дійство, підготовлене 
першокласниками, на якому 
вони з надзвичайним хвилю-
ванням й неймовірною старан-
ністю розкажуть про свої при-

Родинне свято у 1-Б класі 

68 призових місць 



Свято Миколая – це одне з найочі-
куваніших свят для дітей і дорос-
лих. Напередодні  всі діти писали 
листи до Святого Миколая і нама-
галися бути чемними та слухняни-
ми. Учні нашого класу з нетерпін-
ням очікували приходу Святого 

Миколая. І ось він завітав до уч-
нів 3-А класу на свято 
«Чудотворець Миколай!». Окрім 
Святого Миколая до них прийш-
ли ангел та чортики. Школярі на 
святі заспівали дуже багато пі-
сень, показували сценки: як вони 
готуються до зустрічі з Микола-

єм  та як вони його вже зу-
стріли; затанцювали танець 
та розповідали вірші. Ангели 
славили Миколу Чудотворця 
віршами, а чортик та його 
товариш Антипко все спону-
кали дітей до злих справ. Але 
добро перемогло зло. Радість, 
усмішка та щирість  в дитя-
чих очах ще раз переконали 
усіх присутніх на святі, якою 
великою справою є творити 
добро. Свято вдалося на сла-
ву, а щасливі дітки за всі їхні 
заслуги отримали подарунки 
від Святого Миколая. 

Класний керівник 2-А класу 

Туровська Наталія Василівна 

С. Маршака «Дванадцять міся-
ців». Хоча глядачі знали, що на 
святі їх чекає щось чарівне і таєм-
ниче, а Дід Мороз і Снігурка з’яв-
ляться  в кінці казки, все ж з кож-
ною наступною дією чекали при-
ємних сюрпризів. 

Свято—це завжди радість. 

Всі учасники театралі-
зованого  дійства на-
магалися впевнено 
виконувати свої ролі. 
Під час казкових дій 
були організовані спі-
лкування через ігри, 
вікторини, загадки. 
Всі учні, що завітали 
на свято, стали актив-
ними учасниками. Ко-
лективні хороводи, 
ігри пройшли весело і 
цікаво. А зимові міся-
ці допомагали бідній 
дівчинці зібрати про-
ліски. 

Приємно, що кожен з казко-
вих героїв намагався виконати 
роль як справжній актор. Чекати-
мемо нових сюрпризів на наступ-
ному балі-маскараді.    

Дідус Вероніка, 10-Б 
 

Весело і новорічно 
пройшли грудневі тури в 
першій школі. 
Особливо готувалися до 
свята 1-4 класи. Фантазії 
та батьківському таланту 
не було меж. Про це 
свідчили яскраві сукні 
Принцес, Герцогинь, 
Снігових Королев, Сні-
жинок. А що вже за чу-
дернацькі костюми виб-
рали собі хлопчики! Бу-
ли серед гостей: Супер-
мени, Мушкетери, Вед-
медики, Пірати, Морські 
королі. Всі чекали новорічного 
сюрпризу. 

Учасники гуртка 
«Театральна майстерня» знали, 
що вихованці молодшої ланки 
очікують чогось приємного та 
доброго. І щоб підтримати каз-
ковий дух свята, обрали п’єсу 

Дванадцять місяців у дорозі 

Чудо творить Миколай 



Над випу-

   21 січня 1990 року патріоти-
чні сили організували “живий 
ланцюг” між Києвом, Львовом 
та Івано-Франківським як сим-
вол духовної єдності людей 
східних і західних земель Ук-
раїни. Офіційно День Собор-
ності відзначають кожен рік з 
1999 року.   
   Цьогоріч в 
День Соборно-

сті України уч-
ні нашої школи 
відвідали 

”Годину держа-
вності” в 
районній біблі-

отеці, взяли 
участь в 
”Ланцюгу єд-
нання” біля па-

м’ятника Т. Г. 
Шевченку, побували на екскур-
сії в Краєзнавчому музеї та 

провели загальношкільну акцію 
”В єдності наша сила!” Кожен 
класний колектив (5-11 класи) 

підготував презентацію герба 
певної області України та роз-
повів іншим про свої дослі-

дження.  

Заходи, проведені у цей день, 
символізують єдність українців   

Спіцин Дмитрій, 10-Б                              

 

. 

      День Соборності України—це 
свято, яке відзначають щороку 
22 січня в день проголошення 
Акту Злуки Української Народ-
ної Республіки й Західноукраїн-
ської Народної Республіки, що 
відбулося в 1919 році. Уперше в 
новій історії було зроблено сер-
йозний крок до об’єднання біль-
шості українських земель у єди-
не державне утворення. Акт Злу-
ки спирався на мрію українсько-
го народу про незалежну, собор-
ну національну державу. Він став 
могутнім виявом волі українців 
до етнічної й територіальної єд-
ності.  

Україна єдина! 

учасники курсу “Основи практичної журналісти-

ки” (керівник Палько Наталія Миколаївна) та курсу 

«Створення друкованих видань та їх дизайн» (керівник 

Дідус Ірина Миколаївна). Відповідальні за випуск учні  

10-Б класу (класний керівник Жабровець Тетяна Валері-

ївна)  

Головний редактор: Дідус Вероніка 

Журналісти: Дідус Вероніка, Спіцин Дмитрій  


