
Що від нас чекають на обласних олімпіадах 

Вже не перший рік беру участь в 

обласних олімпіадах , і після кож-

ної в мене залишаються незабутні 

враження. Цього року я вже побу-

вала на обласному етапі олімпіади 

з української мови та літератури, а 

також- на олімпіаді з історії. Попе-

реду — предметна олімпіада із за-

рубіжної літератури. Страх невідо-

мого у мене вже пройшов, однак ті 

почуття, що охоплюють перед поча-

тком олімпіади, важко порівняти із 

звичайним хвилюванням. Особисто 

я відчула справжню конкуренцію 

на обласних олімпіадах. Адже са-

ме там починаєш розуміти, скіль-

ки здібних дітей з усієї області зіб-

рались позмагатися  за перші міс-

ця. Звичайно, підготовка повинна 

бути на вищому рівні. Вона заби-

рає весь вільний час і потребує 

багато терпіння. А на самій олім-

піаді головне не хвилюватися. 

Адже тоді починає здаватися, що 

те чи інше питання ти чуєш впер-

ше. Наприклад, я, щоб заспокої-

тись, уявляю, що це не обласна олімпі-

ада, а звичайна контрольна. Так знач-

но простіше справитись із завданнями. 

Ну і, звичайно, найголовніше — ви-

кластись на повну, використавши весь 

час, відведений на виконання завдань. 

Олімпіада для мене - це чудова мож-

ливість поспілкуватись з новими людь-

ми, знайти нових друзів і отримати 

масу задоволення від чогось нового. 

Руденко Анастасія, 10-Б 
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ного направлення. В той 

час  уряд ЗУНР складався 

з представників українсь-

кої аристократії та інтелі-

генції, які вже мали не-

абиякий досвід парламе-

нтської боротьби, а у своїх 

потребах виходили з пот-

реб моменту. Ініціатором 

об'єднання виступила 

ЗУНР. 

Святковий Акт  злуки 

розпочався 22 січня 1919 

року о 12 годині. 

Цегельський (державний 

секретар ЗУНР ) зачитав і 

передав Винниченкові 

Ухвалу  Укр аїнсь к о ї 

Національної Ради від 3 

січня 1919 року. 

Через кілька днів після 

проголошення злуки, 

Директорія була змушена 

покинути Київ під ударом 

Червоної армії. На плечі 

ЗОУНР ліг увесь тягар 

в і йн и  з  По ль щею . 

Наприкінці 1919 року 

Є в г е н  П е т р у ш е в и ч 

денонсував акт злуки 

( фактично він перестав 

Кожного року 

22 січня Україна святкує 

державне свято День Собо-

рності України — день воз-

з'єднання Західної України 

із Східною Україною. Зро-

бимо невеликий екскурс в 

історію. 

Результатом революції у 

Росії та розпаду Австро-

Угорської імперії стало 

утворення двох далеких за 

міжнародними, політични-

ми, економічними і соціа-

льними орієнтирами, але 

рідних по крові держав: 

Української Народної Рес-

публіки та Західноукраїн-

ської Народної Республіки. 

Історична доля цих земель 

склалася саме так, що один 

народ був змушений поді-

литися навпіл, і кожна з 

його частин була змушена 

піти своєю дорогою, своїм 

шляхом розвитку, набува-

ла індивідуальних особли-

востей. 

УНР— держава соціаль-

бути чинним ). 

Живий ланцюг 21 січня 

1990 року, коли майже 

три мільйони людей 

в з я л и с я  з а  р у к и , 

з'єднавши Львів, Киів та 

Донбас у день 71-річчя 

Злуки УНР і ЗУНР, 

показав єдність України. 

Указом Президента 

України Леоніда Кучми 

від 25 січня 1999 року 

встановлено державне 

свято – День Соборності 

України, що відзначається 

щорічно  22 січня—у день 

проголошення 1919 року 

Акту Злуки.Нехай же 

єдність українського 

народу завжди буде нам 

дороговказом у майбутнє.   

( Захарченко Марина 

та учні 10-В) 

День Соборності України 



нє. Тут мої вірні друзі та чудові і ро-

зумні   вчителі.  

(Шишковська Наталія, 9-Г клас)  

Хотілося, щоб уроки стали цікаві-

шими, відбувалися різні екскурсії, 

було відбудовано спортзал, а біля 

школи був сучасний спортивний май-

данчик. Також навчальна практика 

стала цікавішою і різноманітнішою, а 

шкільна майстерня поповнилась но-

вими верстатами; фізичний та хіміч-

ний кабінети — новими приладами. 

(Вітек Роман, 9-Г клас) 

Попереду останній дзвінок. Ти 

підеш у велике життя, покидаючи 

свою «домівку», покидаючи друзів і 

вчителів… 

(Мороз Л., 9-Г клас) 

Було б добре, якби в нашій школі 

були нові меблі. А для учнів 9 і 11 

класів проводились курси для підго-

товки до екзаменів. А щоп'ятниці у 

школі проводились різні вечори. 

Також хотілося б навчатися взим-

ку в теплих класах. 

(Мариніна Олена., 9-Г клас) 

Я хотіла, щоб наша школа стала 

сучаснішою. Новий Президент Укра-

їни допоміг нам фінансово, щоб мо-

жна було провести капітальний ре-

монт приміщення. 

Нашу школу знають не тільки в 

районі, а й в області, тому що її ви-

хованці здобувають велику кількість 

нагород у різноманітних змаганнях 

та олімпіадах.  

(Гунько Інна, 9-Г клас) 

Моя школа для мене найкраща. 

Вона відкриває двері нам у майбут-

Думки вголос... 
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ти , перспективи. Підлітки енергійні, 

наполегливі ,а також мають багато 

мрій. Тому з ними було надзвичайно 

цікаво спілкуватися. 

 Мене зацікавило, а про що ж  

мріють наші дев'ятикласники?  

 Спілкуючись з ними, я зрозумі-

ла , що багато учнів  мріють побува-

ти за кордоном, відвідати визначні 

місця. Деякі дев'ятикласники хочуть 

взяти участь у конкурсах «Кенгуру» 

та  «Левенятко» та перемогти. Багато 

учнів мріють , щоб швидше настало 

літо. і можна буде поїхати на відпо-

чинок до моря чи на екскурсії. Ще 

деякі  дев'ятикласники мріють про 

новий мобільний телефон , комп'ю-

тер. 

Проте всі перебувають у легкому 

хвилюванні перед екзаменами. То-

му що всі тривожаться за своє май-

бутнє. А для тих , хто має вступати 

до коледжів, екзамени особливо ва-

жливі. Адже це ще один крок до мрії 

– здобути омріяну професію. 

  Я бажаю кожному, щоб всі ваші  

мрії  здійснилися. А для цього ніко-

ли не втрачайте віру  і впевнено 

йдіть до мети!  
 

Алілуйко Наташа  (9-Б клас)     

Всі люди 

про щось 

мріють. У 

кожного є 

свої найза-

повітніші 

бажання. У 

всіх мрії 

різні, тому що і люди різні. 

Та , напевно, у підлітків більше 

мрій , ніж у дорослих. Адже вони роб-

лять перші кроки на своєму життєво-

му шляху. Навчаючись, юнаки та 

дівчата випробовують свої можливос-

ті. Кожен відкриває в собі нові талан-

Про що мріє дев'ятикласник 

На початку ІІ семестру ми 

завітали до нашого директора 

Ярошук Г.М. Нам хотілось 

дізнатися побільше про люди-

ну, яка очолює школу.  

―Професія вчителя — це 

ваша мрія з дитинства чи 

як? 

―Я все свідоме життя 

мріяла  стати       вчителем. 

Найбільше в школі любила 

математику і  фізичну 

культуру. Перевагу віддала 

математиці. Після школи 

відразу стала студенткою 

ЖДПУ ім. І.Франка. Маю 

вчительського стажу 30 років, а 

директорського — 13 років. 

―Як вам вдається поєднувати поса-

ду мудрого керівника та розумного 

вчителя? 

―Як вдається поєднувати?Я люблю і 

поважаю людей, намагаюся всіх 

зрозуміти і прийти на допомогу. Дуже 

люблю дітей, бачу в них тільки гарні 

риси. 

―Випускники минулих років гово-

рять, що за роки вчителювання ви не 

поставили жодної двійки, наскільки 

це правда? 

―Двійка — це не моя оцінка. Вистав-

ляю лише за контрольну роботу, якщо 

нічого не зроблено. А за відповідь дійсно 

не поставила жодної двійки. Кожен вчи-

тель знає знання і можливості своїх уч-

нів. Я щасливий вчитель, в мене завжди 

гарні і розумні діти. 

―Чи важко керувати однією з най-

більших і найкращих шкіл, можливо, 

ви маєте якийсь метод тримати рів-

новагу щодня? 

―Керувати нашою школою і легко, і 

складно водночас. Легко тому, що 

працюють найдосвідченіші вчителі і 

найкращі діти. А складно тому,що ми 

навчаємося в старій школі, яка 

потребує реконструкції.Сподіваємося, 

що ті кошти, які нам обіцяли на 

ремонт, почнуть надходити вже в 

2010 році. 

Щоб тримати рівновагу щодня, 

працювала над собою не один день, 

виробляла силу волі, витримку. 

Намагаюся діяти за принципом "Сім 

разів відміряй, один відріж". 

―На вашу думку, ЗНО –корисне, 

потрібне учням? 

―ЗНО, на мою думку, дуже корисне 

і потрібне учням. Тому що велика 

частина дітей, які гарно вчаться, 

отримала шанс навчатися в 

п р е с т и ж н и х  в у з а х  н а 

держзамовленні. 

 

(З директором спілкувалася 

Романюк Анастасія, 10-А клас) 

Ми спілкувалися з директором... 



Впевнено можу сказати, що саме на 

Україні проживають найпрацьовитіші 

майстрині різноманітного мистецтва. 

А найтрадиційнішим видом мистецтва 

на Україні з давніх-давен є вишивка. 

У нашій рідній школі також є свій ку-

точок мистецтва, над яким пильно 

працює уже декілька років вчитель 

трудового навчання Коваленко Світ-

лана Казимирівна. На даний час вона 

навчає дівчат мистецтву вишивання, 

вони удосконалюють свої роботи різно-

манітними складними узорами та 

створюють нові шедеври, зображуючи 

різнобарвні малюнки на полотні. 

Коли подивитися на чудові замислу-

ваті узори народних вишивок, то поба-

чимо гармонійно поєднані між собою 

трикутники, ромби, круги чи  ломані 

лінії. Ці елементи узорів сприймають-

ся нами як звичайні геометричні фор-

ми. Але для наших давніх пращурів 

вони були символічними зображення-

ми людей, зелені, води, птахів.  

На вишивці не було жодного зайвого 

елементу. Кожен мав певне значення. 

Люди не лише зображували ці знаки, а 

й уміли їх читати. Так, наприклад, дре-

вні слов'яни зображували поле у вигля-

ді ромба, а сонце- у вигляді круга. Свої 

символи мали також земля (пряма 

лінія), вода (хвиляста або ламана лі-

нія), людина тощо. За народними ві-

руваннями вишиті на одязі та на ін-

ших предметах побуту символи обері-

гали людину від поганого ока, злих 

духів. Поступово магічний зміст орна-

менту змінювався, доповнювався но-

вими знаками, оберегами. Найчастіше 

у вишивках зустрічається жіноча пос-

тать, що символізує богиню життя.  

 Прикрашаючи сучасний одяг чи 

інші елементи побуту (подушки, серве-

тки, доріжки тощо), широко викорис-

товують чудові традиції української 

народної вишивки. 

 Отже, плекаймо кращі традиції 

українського мистецтва  та робімо наш 

світ різнобарвним!  

 ( Палько Софія, 11-А клас) 

Авраменко Аліну, Демиденко 

Анну,Авраменко Альону, Гринішак 

Тетяну, Мельник Юлю, Мухаревич 

Альону, Ярошук Марину. Волощука 

Олексія, Мельника Романа, Антоню-

ка Олексія, Козоріза Артема, Штоля 

Олексія,  Боньковського Ярослава, 

Кемського Ярослава. 

( Онопченко Л.О.—вчитель 

фізичної культури) 

У січні волейбольні команди  

хлопців і дівчат нашої школи бра-

ли участь в обласних зональних 

змаганнях та отримали перемогу і 

вийшли у фінал чемпіонату облас-

ті, який відбудеться в лютому. 

Вітаємо учасників команд : 

Українська вишивка 

Спортивні досягнення 
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   Інколи, коли на-

ше життя  повніс-

тю змінює одна 

невеличка випад-

ковість, ми почи-

наємо вірити у 

долю, у те,  що ні-

що в світі не відбу-

вається просто так. 

Най ж а хл ив іш е , 

коли ця випадко-

вість забирає чиєсь життя, особливо – 

молоде. Адже ця людина ще не встиг-

ла пройти школу життя, не встигла 

вистояти в боях за ідеали чи отримати 

поразку в битві ідей. 

     Просто одного разу вона зайшла не 

в ті двері, чи пішла не тією дорогою, 

не підозрюючи майбутньої небезпеки. 

Тому, мабуть, долю часто називають 

таланом. Якщо у людини є цей талан, 

вона з честю пройде через усі випробу-

вання долі на міцність, в дечому зла-

мається, від дечого відмовиться, але 

вона матиме щастя жити, впливати на 

життя інших, змінювати його. 

   Згадується один фільм, в якому ма-

ленький хлопчик вивів власний ре-

цепт щастя. В ньому кожен має зроби-

ти три хороші вчинки для трьох лю-

дей, які є небайдужими для них. Але 

це обов’язково повинні бути ті речі і ті 

вчинки, які люди не можуть зробити 

самостійно. В кінці фільму хлопчик 

помирає, але його справа продовжу-

ється. 

   Ви можете сказати, що це лише 

фільм, що його вигадав сценарист – 

мрійник і що подібне не трапляється в 

реальному житті. Але чому ми не мо-

жемо зробити хоча б одну маленьку, 

але корисну річ для своїх близьких, і, 

можливо, вона змінить їх життя на 

краще. 

  Доля – вона у кожного своя, але ще 

жодного разу я не чула, щоб у когось 

вона була легкою. Кожна людина має 

за свій вік  пройти певні випробуван-

ня, на чиюсь долю їх випадає більше, 

на чиюсь – менше, але всі ми знаємо, 

що, проходячи через них, люди стають 

сильнішими. Люди похилого віку, спо-

стерігаючи боротьбу молодих із бідами 

і негараздами, говорять: «Ти маєш це 

витримати, така твоя доля». 

     Слово доля невеличке, але в ньому 

закодований весь сенс людського жит-

тя, і тому воно є настільки важливим 

для нас. Розшифровувати його зміст 

можна лише протягом всього життя, 

приймаючи його виклики або ховаю-

чись від лиха, головне – це вірити у 

свій талан, і якось він прийде і до вас 

з можливістю покращити все ваше 

існування. 

Радчук Марина ,11-А клас 

Доля... 



Як болять мені рученьки,ніженьки . 

Хочу я прилягти на диван , 

Заховати рюкзак з книжками , 

Що пропав він , сказати мамі , 

Постогнати і пожалітися ,  

Цілий день кіно дивитися . 

Потім раптом в годині 10-і й  

Раптом з жахом  згадати ,  

Отямитись! 

І стрибнути з дивана , мов кінь . 

Зрозуміти –я захворів . 

Ця хвороба зветься  – Лінь!!!!!!!! 

Очима можна любити, 

Сміятись і говорити. 

Очима багато сказати, 

Діаманти, золото, квіти 

Можеш очима піднести. 

Сказати очима:‖Кохаю, 

І для мене є тільки ти.‖ 

Є друг у мене незвичайний , 

Увесь він білий, дуже гарний, 

Ніс чорний має , 

На задніх лапках він стрибає.  

А очі , як камінчики , 

Мов з снігу виглядають , 

З прогулянки , зі школи 

Ласкаво зустрічають . 

А як іду я з магазину,  

Біжить назустріч песик Біма . 

Над випуском працювали 
10-В клас разом з класним 

керівником Мошківською Т. М. 
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