
таки вони визначили перемож-

ців. Третє місце отримала Алі-

луйко Наталія (учениця 9-Б 

класу), друге місце розділили 

Онопченко Ірина, Дармограй 

Дар’я (учениці 8-Б класу) та 

Арештович Світлана (учениця 

9-А класу). А найкращою стала 

Лугина Анастасія. «Лілея» у її 

виконанні справила на всіх 

присутніх незабутнє враження 

і, мабуть, нікого не залишила 

байдужим. На районному кон-

курсі, незважаючи на непросту 

конкуренцію, Настасія Лугина 

теж зайняла перше місце і 

зачарувала журі своїм читан-

ням. 

Душа Шевченка ніколи не 

вмирає. Він дарував вічність 

українському слову, боровся 

проти несправедливості. Він 

буде жити, доки живе Україна, 

в кожному серці українця. 

 

Алілуйко Наталія, 9-Б клас 

Мабуть, жоден із великих 

поетів світу не вистраждав так 

важко за свободу і не зміг 

сказати так багато, як Тарас 

Шевченко. Його ім’я – це сим-

вол душі нашого народу. Твор-

чість Шевченка багатогранна. 

Вона втілює красу нашої наці-

ональної природи, наше мину-

ле і майбутнє. Твори Кобзаря 

актуальні й донині. Він –наша 

гордість, гідність і пам'ять. 

Подвиг Шевченка навіки зали-

шиться світлою сторінкою в 

нашій історії. Великий Кобзар 

поклав життя на вівтар нашої 

свободи і вірив, що ми будемо 

незалежними. 

Його слова були пророчі. 

Сьогодні Україна вільна,  неза-

лежна така, про яку мріяв 

Шевченко. Кожного року  на-

передодні його дня народжен-

ня проходять різні урочистості 

в честь пам’яті поета.  

У нашій школі стало доб-

рою традицією проводити 

конкурс  на краще читання 

напам’ять Кобзаревих творів 

напередодні 9 березня.  

Цього року конкурс розпо-

чався з надзвичайно гарної 

промови про великого поета  

учениці 11-В класу Аврамен-

ко Аліни. Учасників оцінюва-

ло журі: Змієвська Ніна Яків-

на, Євтух Надія Сергіївна, 

Шпак Валентина Миколаївна 

та Станова Олена Владиславі-

вна. На конкурсі був присут-

ній директор – Ярошук Гали-

на Миколаївна та завуч –

Чихар Ольга Борисівна. 

У конкурсі брало участь 18 

учасників. Це були учні сьо-

мих–дев’ятих класів. Всі учні 

читали поезії дуже гарно. 

Кожний по-своєму переда-

вав дух і слово Кобзаря. Про-

те, як журі було не важко, все 

В цьому номері: 
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Він кликав свій народ до боротьби, 

До слави і омріяної волі. 

Він не хотів для України вічної ганьби, 

Де малороси замість українців в моді… 

 

Мабуть, хотів народ залишитись рабом, 

Бо зброю в руки лише одиниці брали. 

Усі платили дань горбом 

Для злих панів, котрі їх волю грабували. 

 

А він свідомість дарував, 

За правду дорого платив. 

До себе Бог його забрав, 

Щоб він, нарешті, відпочив. 

 

Хай не воскресне наш Тарас, 

Хай спочиває в мирі. 

На те і ’’Заповіт’’ не знищив час, 

Щоб ми здобули волю в страшнім вирі. 

 

Де праця й сльози, піт і кров, 

Де боротьба без страху і свідома, 

Де українців ще жива любов 

До мудрого Кобзаревого слова. 

 

Мельник Ігор, 11-А клас 



4 березня в 1—Б класі було проведено свято’’Міс перший клас”. Брали участь всі 

дівчатка. Класовод Майданович Г.С та вихователь 

Багранівска З.Ф вміло та змістовно підготували хід 

свята. У класі відбувалося чудове дійство малень-

ких красунь.  Хлопчики весело аплодували та 

вболівали за дівчат. Кожен в кінці свята віддав свій 

голос  за чарівну леді. Конкурсанти виявили неаби-

який талант. Змагалися і у пришиванні гудзиків, і 

створенні святкового  оздоблення кімнати, у декла-

муванні віршів. Майбутні господині  вражали знан-

нями присутніх  батьків та учнів 5-А класу. Не один 

день готувалися дівчатка до цього  свя-

та.  Вирішальні голоси суддійскої колегії 

та бали юних джентельменів розподіли-

ли так: 

1. «Міс Перший клас» - Ярошук Альона 

2. «Міс Розумниця» - Дідус Вероніка 

3. «Міс Госпадарочка» - Швець Маша 

4. «Міс Чарівність» - Сейко Ліля 

«Міс Модель» - Осінська Марина 
 

 Учні класу, батьки дякували вчителям

-наставникам за свято. 
 

  Демиденко Іван, учень 9 -Б класу 

У 1-А класі пройшло свято до 8 Березня ’’ Все почина-
ється з мами’’. На свято завітали мами, бабусі, тьоті, 
сестрички наших першокласників 

Маленькі артисти підготували для своїх рідних цікаві 
вірші, пісні, смішинки, сценки. Кожен учасник свята 
присвятив віршик своїй матусі. 

Глядачам дуже сподобався танець ’’ Каченята ’’ у виконан-
ні всіх учнів класу і танець ’’ Ляльки - неваляйки ’’ у вико-
нанні дівчаток . Святково оформлений клас і майстерне ви-
конання пісень, віршів створили веселий настрій і глядачам, 
і учасникам свята. 

Остапчук Максим,  9-Бклас 

Стр. 2 

м'єю та багато чим  іншим, в одну хвилину 

можуть обірватися. Але  залишиться надія, 

за допомогою якої можна зв'язати ці нито-

чки. 

Друга гра називалася “Дерево”. У ній 

кожен учасник тренінгу проявляв  художні 

здібності. Потрібно було намалювати час-

тину дерева, та в кінці  заходу скласти в 

одне ціле. На мою думку, з тренінговою 

грою учні справилися бездоганно. 

Третя цільова гра і остання була дуже 

цікавою. Адже завжди приємно  чути комп-

ліменти. Отже, суть гри була в тому, щоб 

сказати комплімент. Учні обдарували комп-

ліментами не тільки своїх однокласників, а 

й  Галину Миколаївну, Ольгу Борисівну та 

шкільних психологів. 

Тренінг виявився дуже цікавим і пізна-

вальним. 

Лугина Анастасія, 9-Б клас  

На заході великої популярності здобули 

тренінги. На Україні таке явище як тренінг 

тільки набуває свого розвитку. Адже зароди-

лось воно на Україні недавно, але уже за ці 

роки його почали широко використовувати 

в деяких компаніях, у навчальних закладах 

та інших установах. 

У нашій школі 3 березня проводився 

подібний тренінг. Його організаторами були 

Марина Андріївна Матяш, Катерина Воло-

димирівна Філоненко, Марина Володимирі-

вна  Омельченко. Учні 9-Б класу плідно і 

змістовно підготувалися.  На ньому були 

присутні директор школи Галина Миколаїв-

на та завуч Ольга Борисівна. 

Тема тренінгу – “Права та обов'язки 

дітей”. Щоб розпочати тренінг, клас розділи-

ли на три групи. Кожна група мала свою 

назву, девіз, капітана. Учні підібрали собі 

придумані імена. На початку і в кінці тренін-

гу дев’ятикласники  писали про те, що вони 

хотіли б отримати і про що вони для себе 

дізнались. На тренінгу розмовляли біль-

ше про права дітей, ніж про їх обов'язки. 

Щоб тренінг був повноцінний, прово-

дилися цільові ігри. Перша гра називала-

ся “Нитка”. В ній розповідалось про те, 

як людина, незважаючи на соціальний 

статус, може втратити все, як ниточки, 

які пов'язують людину з домівкою, сі-

не лише знають видатних людей су-

часності, а й історію України. 

        Гра  залишила багато позитив-

них вражень не тільки у глядачів, а й 

в учасників. А перемогла, звичайно, 

дружба. 

Арештович Світлана,  

учениця 9-А класу 
щ

П

   11 березня в дитячому спортивному ком-

плексі ’’ Юність ’’ відбулася гра ’’ Я люблю 

Україну’’, організатором якої була Чорномо-

рець Н.В. У ній брали участь дві команди на-

шої школи: ―Межирічка‖ та ―Полісся‖. До скла-

ду  команди  ’’Межирічка’’ увійшли:  Волощук 

О, Романюк А., Дем’янчук Н., Мухаревич О., 

Лапин О., Горбик В., а до команди ’’Полісся’’: 

Броневицький Р., Мартиненко К., Цейко В., 

Дем’янчук Г., Боровик Б., Арештович С. 

       Гра складалася з 6 раундів. За 

час підготовки команди дуже здружили-

ся, тому боротьба була цікава та захоп-

лююча. Завдяки пісням було створено 

невимушену атмосферу, а чистівки роз-

веселили глядачів. Команди показали 

свою ерудованість у різних сферах. 

Особливо глядачам сподобалися панто-

міми, які учасники підготували заздале-

гідь. Приємно усвідомлювати, що учні 



димося ними і надіємося, що на зміну 

випускникам прийде гідна зміна. Шано-

вні школярі! Щоб прийти до перемог, 

потрібно багато вчитися, читати, розви-

вати свою пам’ять, мислення, прагнути 

стати кращими, ніж Ви є сьогодні. Саме 

таких чекає Вас країна в майбутньому, 

саме такі досягають успіху для себе і для 

України. Отож – на старт! 

 

Заступник з навчально-виховної 

роботи Палько Наталя Миколаївна. 

Вітаємо цьогорічних переможців ІІІ туру 

предметних олімпіад, які проходили в м. Жи-

томирі! 

Цього року призові місця для Ємільчинсько-

го району привезли 4 учнів нашої школи 

(всього 6 дипломів). 

Палько Микола – учень 11–А кл. – диплом 

ІІ ступеня з географії та диплом ІІІ ступеня з 

історії. 

Руденко Анастасія – учениця 10–Б кл. – 

диплом ІІ ступеня з укр. мови і літератури та 

диплом ІІІ ступеня з історії. 

Ляшук Максим - учень 11–В кл. – 

диплом ІІ ступеня з інформатики. 

Радчук Марина  - учениця 11–А кл. 

– диплом ІІІ ступеня із зарубіжної 

літератури. 

Перемоги даються нелегко. Цьому 

передує клопітка праця учнів. Адже з 

кожного предмету в обласних зма-

ганнях беруть участь 35–45 кращих 

учнів гімназій, ліцеїв, спеціалізова-

них шкіл. І серед них достойне місце 

посідають учні нашої школи. Ми гор-

ангіни та ін. Також трапляються різні 

види травм, бо діти в нашій школі доволі 

рухливі». 

–Які профілактичні заходи проводять-

ся для попередження хвороб? 

«Для попередження захворювань у 

нашій школі проводяться профілактичні 

щеплення згідно віку. А також, по мірі 

надходження коштів замовляємо вітамі-

ни для підвищення імунітету. Зокрема 

вітамін C або фрукти, які містять цей 

вітамін”. 

Завітавши до медсестер нашої шко-

ли, ми більше зрозуміли їх, їхню любов 

до цієї професії, до дітей, яких вони ліку-

ють. Саме завдяки їм наші школярі почу-

ваються здоровими та життєрадісними. 

 

Пойда Оксана, Шишковська Ната-

ша, Гунько Інна, Ковальчук Віка, уче-

ниці  9-Г класу 

Всім відомо, що в нашій школі є 

медичний персонал: Ковальчук Лариса 

Борисівна і Мельник Алла Михайлівна. 

 Задано кілька питань: 

–Чому ви обрали цю професію і чи мрі-

яли про неї з дитинства? 

Лариса Борисівна: «У моїй сім’ї дина-

стія вчителів. З дитинства я мріяла бути 

вчителем біології або лікарем. Але спо-

чатку я захотіла спробувати свої сили в 

середній ланці – медицині. І так сталося, 

що зараз я працюю в нашій школі. 

Мрію стати лікарем здійснила моя 

старша донька, яка працює лікарем – 

стоматологом. Молодша теж навчається 

у медичному університеті. Можливо, 

вони започаткують нову династію ліка-

рів” 

Алла Михайлівна: ”З дитинства мені 

подобалась професія медичного праців-

ника, і моя мрія здійснилась. Я обрала 

цю професію тому, що мені подобається 

допомагати дітям і дорослим, які 

хворіють. Ми намагаємся робити все 

для того, щоб наші школярі були завжди 

здорові ». 

–Чи багато хворих дітей до вас прихо-

дить?  

«Найбільше звернень до нас у період 

осінньо-зимовий та перехід з зими на 

весну. Саме у цей час найбільше вірус-

них захворювань, захворювань на грип, 

спортсмени: Левченко В., Остапчук 
М., Саган В., Кучерук В., Голяка І., 
Климчук І., Ярошук О. й інші. А ми 
можемо тількі  поаплодувати за все 
те, що вони для нас зробили. Вони 
наша гордість. 

 

Мельник Віталій, 9-Б клас 

Займатися спортом – одна з найва-
жливіших умов ведення здорового 
способу життя. Спорт допомагає нам 
тримати своє тіло в формі. Багато 
учнів 9-Б класу відвідують ДЮСШ і 
займаються багатьма видами спорту. 
Беручи інтерв’ю в спортсменів нашо-
го класу, зразу стає зрозуміло, що 
дарма вони час не втрачають. Спорт 
– це заняття не на один день, а на 

все життя. Кілька разів на тиждень у 
них відбуваються  важливі тренуван-
ня. І все це потрібно для того, щоб 
зміцнити своє здоров’я. Найбільше в 
нашому класі займаються футболом і 
баскетболом. Також одним із голов-
них цілей спорту – змагання. Не один 
раз наші спортсмени були на змаган-
нях. Здобуваючи досвід, вони немало 
завойовували трофеїв. Найактивніші 
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Наш клас налічує 28 учнів: 11 

дівчат та 17 хлопців. Кожен із 

нас особливий, загадковий, по-

своєму цікавий. Кожен має свої 

захоплення, уподобання, погля-

ди на життя. У нашому класі 

немає такого учня, який би не 

відвідував гурток, адже кожен з 

нас має талант, який необхідно 

розвивати, інакше він просто 

загине. Наш клас намагається 

бути активним, ми неодноразо-

во беремо участь у різних кон-

курсах, часто присутні на різних 

святах, намагаємося приносити 

користь суспільству. Наш клас 

обов’язково дотримується стату-

ту школи, завжди ходимо охайні 

та в належній формі. Ми старан-

ні, ввічливі, іноді ми можемо 

бути лінивими, агресивними. 

Але наш клас це єдине ціле, і 

тому ми намагаємося протисто-

яти нашим проблемам і долати 

їх разом. Ми цікаво проводимо 

масові шкільні заходи, духовно 

зростаємо. Завжди цікаво та 

змістовно проходять наші дні в 

школі. Кожен з нас ходить в 

школу, щоб розвивати свій інте-

лект, ставати морально вихова-

ною людиною. Наш клас гор-

диться нашими спортсменами: 

Остапчуком М., Левченком В., 

Голякою І., Климчуком І., Сага-

ном В., Ярошуком О., Кучеру-

ком В., які  збагачують своє 

здоров’я завдяки спорту! 

Хлопчики і дівчатка вирішили піти в ліс. Прийшо-
вши до лісу, вони розмістилися на розкішній галяви-
ні. Повиймали свої пожитки, адже хлопчики принесли 

овочі, фрукти, солодку воду, а дівчатка – канапки. 

Діти розмістилися і сіли їсти, але їли вони дуже 
голосно, і все сміття, яке було в них, розкидали в 
різні боки. На цей шум і галас позбігалися лісові звірі 
та птахи. Спостерігаючи за дітьми, тварини були 
дуже здивовані і злякані. Якби вони вміли говорити, 
то зробили б дуже багато зауважень дітям. Птахи 
дали багато цінних порад, як себе треба вести під 

час відпочинку. 

Бережіть природу! Вона – основа нашого життя. 

Учениця Висотчина Вікторія,4-А класу 

 У нашому класі є також 

талановитий учень, який 

красиво малює – Лозко 

Роман, є багато артистич-

них учнів, з нашого класу 

надзвичайно красиво де-

кламує вірші Лугина На-

стя. Є учні, які збагачують 

свої зання поглибленним 

вивченням предметів, – 

Алілуйко Наталія, Миновсь-

ка Марія, Чиж Вікторія, 

Остапчук Марина, Ногіна 

Кристина. Вміло відтворю-

ють українські вишиванки 

Гойко Тетяна та Сидорен-

ко Катерина. Кожен з на-

шого класу має свої здіб-

ності. Але не всі їх прояв-

ляють. Учні щирі та добро-

зичливі, завжди готові 

прийти на допомогу. Всі ці 

риси ми здобули завдяки 

нашому класному керівни-

кові Дідус Ірині Миколаїв-

ні, яка постійно дає нам 

слушні поради, виховує 

кращі людські якості. 

Окрему вдячність  хоче-

мо висловити всім вчите-

лям, які в нас викладають, 

адже вони збагачують наш 

інтелект, роблять нас муд-

рими, дорослими, мораль-

но вихованими.  
 

 Орехівська Юлія, 

 9-Б клас 

Над випуском газети працювали: 

 учні 9-Б класу: Лугина Анастасія, Алілуйко На-

талія, Орехівська Юлія, Остапчук Максим, Го-

ляка Ігор, Яремчук Антон, Климчук Іван, Куче-

рук Володимир, Левченко Владислав та клас-

ний керівник 9-Б класу Дідус Ірина Миколаїв-

на. 

Дякуємо за творчу підтримку членам кур-

су “Практична журналістика” та Філоненко 

Катерині Володимирівні. 

Спілкуйтеся з нами!  

     E-mail: emschool_1@ukrpost .ua 


