
Шкільна стежина 
Данина України Афганській війні     

Вічним сном воїн спить, 
Спить герой у землі,  
Спить солдат у імлі,  
Він лиш двадцять прожив, 
Він страждав і любив, 
І життя цінував…  

 

15 лютого – річниця виво-
ду радянських військ з Афга-
ністану. Афганістан… Афган-
ська війна…, брудна, неоголо-
шена… Та хіба війни бувають 
чистими? Будь-яка несе 
смерть, каліцтво, вдягає в жа-
лобу тисячі сердець. У  війни 
холодні очі, у війни свій раху-
нок, своя безжальна арифме-
тика. 160 тисячам наших зем-
ляків судилося пройти це ви-
пробування, 3383 з них пове-
рнулися додому у цинкових 
трунах, 12 тисяч залишилися 
інвалідами, понад 100 тисяч 
живуть і житимуть з невилі-

ковними хворобами. 
Не одним сивим пас-

мом  закосичена  дата  
15 лютого 1989 року, 
день, коли закінчилася 
для народів колишнього 
СРСР десятирічна кри-
вавиця трагічної війни в 
Афганістані. Посивілі до 
строку молоді дружини, 
чекання вибілило скро-
ні батьків та коси мате-
рів. І, здається, навіки 
крейдяний пил і пісок 
осіли в молодих чубах  
в о ї н і в -
інтернаціоналістів. 

Закінчилася війна. 
Летять, відлітають у віч-
ність роки. Але скільки 
їх не минуло, не зітруть-
ся у народній пам’яті 
імена загиблих воїнів. 
Завжди будемо пам’ята-

ти імена п’ятьох ємільчинців, 
яких забрала афганська війна. 
Це - Кузьменко Микола, Ко-
вальчук Володимир, Омель-
ченко Володимир, Скидан 
Микола, Грабовський Олек-
сандр. 

                                                          
(Захарченко Софія, 9-А)    

Пам'ятник афганцям  
в центрі селища Ємільчине 

 

З 1 по 5 лютого в нашій школі 
проходив тиждень математики. Ла-
шевич І.О. провела гру « Зоряна ма-
тематична година» для учнів дев’я-
тих класів. У грі взяли участь 7 грав-
ців: Алілуйко Наталія, Остапчук 
Максим, Шевченко Владислав, Ми-
новська Марія (9-Б), Ярошук Тетяна, 
Антоненко Ольга, Захарченко Софія
( 9-А). Відбулося шість відбіркових 
турів. По закінченню кожного туру 
вибував учасник, який набрав най-
меншу кількість зірочок, але отриму-
вав приз. 

Переможцем  гри стала учениця  
9-А класу Захарченко Софія, яка в 

кінці гри висловила свої побажання 
всім присутнім. 

 Н а  с в я т і  з в у ч а л и  в і р ш і 
«Математика», «Гімн одиниці», 
«Нуль» у виконанні учнів 5 –А класу 
Боковенко Лариси, Петращука Мико-
ли, Волощук Вікторії, Мельника Дми-
тра. Ведучою свята була Арештович 
Світлана(9-А), яка  не тільки прово-
дила конкурси гри, а ще знайомила 
всіх присутніх з цікавими фактами з 
життя вчених-математиків, розпові-
дала математичні смішинки.            

   
                            Котвіцька Ірина, 9-А                                                 
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Математика 
цікава тоді, 
коли жи-
вить нашу 
винахідли-
вість і здат-
ність мірку-
вати. 

                                     
Д. Пойя 

            Зоряна математична година 

Випуск 11, 26 лютого 2010 
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Кінець першої сесії -  це навіть 
краще, ніж останній  тест на ЗНО. 
Прислів’я « Від сесії до сесії жи-
вуть студенти весело» зрозуміти 
лише можна на власній шкурі. Але 
про все по порядку 

Потрапити у велике місто і по-
чинати ранок не з прогулянки до 
школи, а з тисняви в метро по до-
розі до університету здавалось ве-
ликою дикістю. Великі незатишні 
аудиторії у вересні віяли непривіт-
ністю. Завжди ідеально чисті схо-
ди дратували до неймовірності. 
Дуже хотілось зайти до класу, сісти 

за парту, просто повернутись до 
школи. 

Але людина не була б  людиною, 
а я – сама собою, якби до всього 
цього не звикла. Велика будівля, 
маленькі лавочки біля неї і важезні 
вхідні двері стали такими звични-
ми, такими рідними, майже життє-
во необхідними. Великі аудиторії 
перестали відштовхувати, а шум 
метро перетворився на музику, під 
яку можна додивитись останні ран-
ковий сон.  

Після останнього екзамену на-
стало довгоочікуване полегшення. 

Вийшовши з аудиторії, я відчула, як 
солодко пахне повітря, коли перша 
сесія вже складена. 

Тож я хочу побажати всім майбутнім 
випускникам пережити це неповторне 
відчуття, а ще пронести через всі незгоди 

тепло нашої першої школи, не забувати, 
що вдома завжди найкраще.  

Успіхів вам, життєвих звершень та 
здійснення мрій.                                                           
 

                  Євтушок   Марія  
   cтудентка першого курсу Київсь-
кого Національного Університету 

ім.. Т.Г. Шевченка. 

 Перший раз на перший курс 

Шановні дев'ятикласники! Перед 
кожним випускником школи постає 
проблема: «Ким бути?». І важливо ви-
рішити її правильно з урахуванням як 
своїх інтересів і схильностей, так й інте-
ресів держави, тобто потреб ринку пра-
ці у тих або інших фахівцях, оскільки, 
якщо не зважати на цей критерій, то 
дуже легко можна виявитися 
«дипломованим» безробітним. Як свід-
чить соціальне опитування, сьогодні 
серед безробітних – кожна друга моло-
да людина у віці до 30 років, кожний 
п'ятий – випускник школи.  

В нашій школі психологом та соціа-
льними педагогами проводився тиж-
день профорієнтаційної роботи з дев'я-
тими класами. Було проведено ряд діа-
гностик, бесід, спостережень та консу-
льтацій. 

Діагностика «Карта інтересів» пока-
зала, що більшість дітей ще не визна-
чились в остаточному виборі майбут-
ньої професії. Більша кількість учнів 
хочуть продовжувати навчання в шко-
лі, щоб поповнити свій запас знань. 
Серед учнів є й такі, які мріють спробу-
вати вступити до училищ, технікумів та 
ліцеїв. 

Як показали дослідження, в цілому 
діти вибирають престижні, «модні» 
професії менеджерів, економістів, юри-
стів, спеціалістів у галузі інформацій-
-комунікаційних технологій, дизайне-
рів, візажистів, психологів, фармацев-
тів, соціологів. Такі професії, як будіве-
льники, електрики, водії, радіотехніки, 
серед учнів не популярні. Деякі  діти не 
враховують свої можливості, а керують-
ся вибором своїх батьків, друзів, близь-
ких.  

Під час дослідження було виявлено, 
що інтереси  учнів різнопланові. Вони 
люблять і математику, й історію, охоче 
займаються іноземною мовою, до того 
ж відвідують гуртки або спортивні сек-

ції і успішно з усім цим справляються. 
Чимало було і таких ситуацій, коли інте-
реси і схильності взагалі не виявилися. 

Нами було проведено опитування у 4-х 
дев'ятих класах. Пропонуємо ознайоми-
тися з думками окремих учнів. 

Учні школи і психологічна служба 
 

 Чи задумувалися ви над вибором 
майбутньої професії?  

Зараз настає такий вік, коли ми почи-
наємо задумуватися над майбутньою 
професією. Дехто з нас уже визначився, 
а дехто ще в пошуках. Питання про май-
бутню професію ще актуальне, адже ми 
хочемо займатися тією справою, яка нам 
найбільше до душі, яка буде приносити 
нам задоволення і втіху. 

(Учні 9 – Г класу) 

Ви вирішили вступати до навчаль-
них закладів після дев'ятого класу 
самостійно чи вам  порадили друзі, 
батьки? 

Я вирішила самостійно, тому що вва-
жаю, що після дев'ятого класу більше 
шансів вступити до навчального закла-
ду, і знаю, що якщо не вдасться, то є мо-
жливість повернутися до десятого класу. 

(Кузьменко Юлія 9 – В клас) 

 
Іти вчитися після дев'ятого класу мені 

порадили друзі та батьки. Але я і сама 
раніше задумувалася над цим питанням. І 
якщо я піду вчитися після дев'ятого кла-
су, то це буде моє самостійне рішення, мій 
перший крок у моє доросле життя. 

(Придаток Катерина 9 – В клас) 
Кожна людина обирає свій життєвий 

шлях і перед усіма постає питання про те, 
який зробити вибір. Безперечно, і я заду-
мувався: «Як жити, ким бути?» Мій вибір 
– піти навчатися після дев'ятого класу. Я 
так вирішив, бо вважаю, що всі необхідні 
знання, які дає школа, я вже отримав і 
готовий розпочати самостійне доросле 
життя. Я маю великий досвід за роки на-
вчання в школі і цим завдячую своїм вчи-
телям. 

(Любич Олександр 9 – Б клас) 

Як ти гадаєш, вибір майбутньої 
професії  буде пов'язаний з професі-
єю твоїх батьків? 

Кожна людина індивідуальна та непо-
вторна. Вона творить свою долю на основі 
аналізу своєї особистості та дійсності. А 
перший серйозний крок у житті – це ви-
бір майбутньої професії. Звичайно, в цьо-
му питанні нам допомагають батьки, але 
все-таки останнє слово завжди залиша-
ється за нами. Кожна людина має свої 
нахили, вподобання, і деякі з них діти 
отримали генетично від батьків, але не 
означає обирати ту професію, яку обрали 
ваші батьки. 

Тож прагніть до того, щоб пізнати себе, 
свою сутність якомога раніше. Таким чи-
ном Ви будете детальніше вивчати ті пре-
дмети, які вас цікавлять, і досягнете вер-
шин у вибраній вами професії. Якщо ж ви 
не пізнаєте своєї сутності, то можете втра-
тити свій шанс реалізувати себе як особи-
стість. Гете казав: «Розумна людина – не 
та, котра багато знає, а та,  котра знає са-
ма себе» 

 
   (Арештович Світлана 9-А клас) 

     Ким бути ? 



 9-А шукав ідеальну пару! 

Про Валентина, що дав святу 

своє ім'я, відомо небагато. Ка-

жуть, що жив у 3 ст.н.е., у римсь-

кому місті  Терни. За одними да-

ними він був простим християн-

ським священиком, інші легенди 

зводять його в ранг єпископа. За  

сукупністю даних можна з впев-

неністю припустити, що Вален-

тин був молодий, гарний собою, 

добрий і чуйний. Час і життя Ва-

лентина збіглися з часом прав-

ління римського імператора 

Клавдія, який згодом видав указ, 

що забороняє одружуватись мо-

лодим парам. Але молодий свя-

щеник, не лякаючись імператор-

ського гніву, продовжував таємно 

вінчати закоханих. І ось наприкі-

нці 269 року Валентина було взя-

то під варту; легенда огортає фле-

ртом і останні дні життя Валенти-

на . Згідно з цим, у нього закоха-

лась сліпа дочка тюремника, Ва-

лентин  як священик дав обітницю, 

тому не міг відповісти на її почуття, 

але в останню ніч перед стратою напи-

сав їй зворушливого листа. 

  

11 лютого учні 9-А класу провели 

свято до Дня закоханих під назвою 

―Серця двох‖. Метою заходу було з'ясу-

вати , чи існує  кохання з першого пог-

ляду. Було шестеро учасників, які зго-

дом утворили 3 пари: Остапчук Іван та 

Боковенко Олена, Шквирко Олексій та 

Придаток Катерина, Шпінь Дмитро та 

Сидоренко Катерина. 

 Святковий вечір складався з 

двох турів.  В першому турі ведучі 

Мельник Юлія та Арештович Світ-

лана за  допомогою питань та змо-

дельованих ситуацій помогли ви-

явити серед учасників ідеальну 

пару. Оскільки смаки гравців ви-

явились різними, так і не вдалося 

встановити ідеальну пару. 

В другому турі ведучі Мухаре-

вич Олена і Гринішак Тетяна за-

пропонували уже згаданим трьом 

парам продовжувати пізнавати 

одне одного в ході різних конкур-

сів. Тут й з’ясувалася  ідеальна па-

ра Шпіня Дмитра  та Сидоренко  

Катерини. 

 На святі звучали пісні у вико-

нання Мухаревич  Олени та Грині-

шак Тетяни. 

Всі учасники були нагороджені 

спеціальними  дипломами та неве-

личкими призами. 
                      

Мельник Юлія, 9-А 

      Чи легка ціна перемог? 
Пройшли обласні змагання   з волейболу серед  

юнаків та дівчат (капітани команд Волощук Олексій 

10-А та Михнюк Оксана 10-Б). Команди нашої шко-

ли, які представляли район, зайняли почесні другі 

місця. 

Також пройшли районні змагання серед  юнаків 

і дівчат з гандболу(капітани команд Воло щук Олек-

сій 10-А та Михнюк  Оксана 10-Б)). Команди нашої 

школи зайняли перші місця і будуть захищати честь 

району в області. Тренерами команд з волейболу є 

Онопченко С.Г. та Ільчук О. З., а з гандболу—

Онопченко Л. О. 

Вітаємо наших спортсменів і бажаємо якнайбіль-

ше спортивних злетів. 

Проте, чи легкою ціною наші спортсмени  дося-

гають таких висот? Звичайно, тут потрібна неабияка 

витримка, максимум зусиль і наполегливості, та , 

перш за все, - велике бажання займатися спортом. 

На перший погляд все здається дуже просто :ходиш собі 

на тренування і все: ти — спортсмен. Але ні, не кожен 

може витримати таку вагу. 

Пам'ятаю , декілька років назад багато дітей приходи-

ли займатися волейболом, та на  цей час їх залишилося 

небагато, і це ті учні, які дійсно змогли полюбити спорт і 

наполегливо працювати далі з метою перемоги на облас-

ному рівні,  що вже неодноразово  ми  спостерігаємо.  

Беручи участь в змаганнях з різних видів спорту, ми від-

стоюємо честь нашої школи, а ще це дає нам змогу збли-

зитись  в спілкуванні один з одним, відчути шквал адре-

наліну, борючись за перемогу . Це прекрасно!  

Завдяки  спорту вихованці Ємільчинської  ДЮСШ, в 

складі якої більшість учнів нашої школи, мають змогу 

подорожувати різними містами України, коли беруть 

участь у всеукраїнській юнацькій лізі волейболу, де зма-

гаються з командами професіоналів.  

                                                  Михнюк Оксана, 10-Б 

                           Свято   закоханих 
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9 лютого відзначила свій ювілей класний ке-рівник 4-А класу Хомик Людмила Ростисла-вівна. З любов’ю і словами вдячності віта-ють її учні класу. 

З ювілеєм Вас вітаєм,  
Ми Вас любим, поважаєм, 
Здоров’я й злагоди бажаєм. 
Пробачте нас за неслухняність. 
Що не даєм спокійно спати. 
Ми знаємо – Ви любите, як мати, 
Підтримаєте  нас завжди,  
Убережете від біди. 
Не думайте, що ми невдячні. 
Ми так багато ще не розумієм. 
А підростем, то Вам віддячим. 
За Вашу щирість і турботу,  
За Вчителя  важку роботу.        
                                                                                       
             Олександр Січкар. 

9-А клас разом з класним  

керівником Лашевич І.О. 
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                     Котвіцька Ірина 

Літературний редактор: 
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Коли у школі оголосили конкурс 

на кращу патріотичну пісню, 

наш клас почав ретельно готува-

тись до нього. Це не така легка 

справа, адже потрібно було ви-

вчити слова пісні, музику. Наша 

п і с н я  н а з и в а л а с я 

―Луже‖ (козацька пісня).  

Коли прийшов день конкурсу, то 

наші хлопці були дуже схвильо-

вані. Вони поодягали красиві ко-

стюми, білі сорочки, галстуки. 

Коли ми виступали, то аплоду-

вав весь зал. Ми схвильовані че-

кали результатів конкурсу.  

Хоча ми і не стали переможцями 

конкурсу ―Я—патріот України‖, а 

отримали почесні дипломи учас-

ників , та ми любимо свою Бать-

ківщину і знаємо її пісні.  

          Палько Олександр, 5-А 

  E-mail:emschool_@ukrpost.ua 


