
героїв, які вступили в 

бій зі стихією. 

  Щоб краще сприйма-

ти почуте, школярі ілюс-

трували знайдений мате-

ріал світлинами з газет 

та журналів, фотокартка-

ми, малюнками, уривка-

ми із художніх творів, 

   Хвилиною мовчання 

всі присутні вшанували 

пам'ять тих, хто віддав 

своє життя, приборкую-

чи стихію, хто боронив 

своїх дітей від тяжких 

наслідків трагедії.  

   Такі жахливі сторін-

ки нашої історії потрібно 

завжди пам'ятати, щоб 

ніколи не повторилася 

подібна біда. 

Купецька Вален-

тина, 8-Б кл 

   Чорнобиль...Це слово — символ 

печалі й скорботи,символ тра-

гедії,що сталася  26 квітня 1986 ро-

ку. Тієї весняної ночі страшна стихія  

розверзла пащу атомної електростан-

ції і вивернула величезні невидимі 

хмари радіації: 

   Струсонуло цілим світом. 

   В Страхоліссі перед світом 

   Брязнув дуб тисячолітній —   

   Охнула земля. 

   Тільки пилу мертва хмарка, 

   Та ще крук зловтішно каркнув… 

  Минуло двадцять чотири роки 

від дня жахливої трагедії. Але і цьо-

го року, теплого квітневого дня, лу-

нали церковні дзвони: 

       По кому плачуть дзвони? 

       По кожному із нас… 

       Це крик душі, це стогін,  

       Наш сум, наш біль, наш час. 

  Учні 8-Б класу з класним керів-

ником Мурсаловою Наталією Вікто-

рівною у згадку про цю жахливу 

подію підготували конференцію  

―Чорнобиль - наша печаль і скорбо-

та” 

На основі фактичного матеріалу, 

документальних джерел, статистич-

них даних учні розглядали причини 

та наслідки найбільшої у світі 

техногенної катастрофи. Ознайо-

милися з історією виникнення 

атома та хронологією викорис-

тання атомної енергії. 

 Готуючись до конференції, 

учні старанно вивчали історичну, 

наукову та художню літературу. 

Всі збирали спогади тих людей-

жартами, тому ніхто й не 

помітив, як пройшов час. 

Усі залишились задоволені 

своєю працею. 

Після суботнику терито-

рія біля школи стала чис-

тою. Так приємно йти шкі-

льним подвір’ям вранці, 

коли навкруги все прибране 

і гарне. Тож давайте стара-

тись, щоб біля нашої школи 

завжди було чисто! 

 

(Алілуйко Н. 9-Б кл) 

 

Ось і настала весна. Вона—

це пора, коли природа пробу-

джується від зимового сну, і 

все розквітає. З’являється пер-

ша травичка, перші весняні 

квіти, ласкаво гріє сонечко. 

Так приємно пройтись такої 

пори по вулиці, отримуючи 

стільки гарних емоцій. 

Та, на жаль, після зими зали-

шається багато папірців, опа-

лого листя та іншого непотрі-

бу. На засмічене довкілля зав-

жди неприємно дивитись. То-

му кожного року всі мешканці 

нашого містечка збираються і 

прибирають територію Єміль-

чиного. 

Учні нашої школи теж беруть 

участь у прибиранні. От і цього 

року кожному класу було дано 

завдання прибрати певну тери-

торію. Всі школярі взяли в су-

ботнику активну участь.    Сьо-

мі класи прибирали подвір’я 

біля корпусу №2, восьмі—

територію спортивного майдан-

чика, дев’яті—біля дитячого 

садка, десяті—біля кладовища, 

одинадцяті – набережну. 

 Напередодні суботника всі 

розподілили, що кому брати, і 

тому при прибиранні не виник-

ло проблем через відсутність 

інвентарю. Учні дуже старали-

ся. Праця поєднувалася весело з 

 

В  ць ом у но ме рі :  

Чорнобиль 
 

Суботник у школі 

1 

У гостях у бібліотекаря 2 

Клуб  “Мельпомена” 2 

Зупинись на мить 3 

Конкурс”ЛЕВЕНЯ” 3 

Захоплююча гра 3 

Закінчуючи 9 клас 
 

Інтерв'ю з нашою вчите-
лькою  

4 

3 0  к віт н я  2 0 1 0   
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сники ―Мельпомени‖ при-

вітно приймуть поповнен-

ня.  
 

(  Лугина Анастасія, 9-Б кл.) 

Клуб ―Мельпомена‖ працює 

під керівництвом Дідус І. М. та  

за участю школярів 8—9 класів: 

Лісової Н., Федука Р., Сидоренко 

К., Голяки І., Любича О., Оноп-

ченко І., Демиденка І., Алілуйко 

Н., Лугіни Н., Дармограй Д., 

Мартинюка О., Ніколаєнка І., 

Філоненка С., Примака М., Іва-

ненка Т. 

Він був заснований багато ро-

ків назад. За цей час представив 

глядачеві  багато цікавих вистав. 

Після уроків учасники клубу плі-

дно працювали. Кожен намагав-

ся зіграти свою роль якнайкра-

ще, щоб привернути увагу всіх і 

отримати аплодисменти.  Репе-

тиції завжди проходили весело, з 

жартами за музичної підтримки 

Вишинського В.І.  

  11 березня 2010 року учас-

ники клубу «МЕЛЬПОМЕНА» 

представили на батьківському 

л е к т о р і ї  п ’ є с у 

«ВЕЧОРНИЦІ». І хоча  пе-

ред виступом учасники були 

схвильовані, адже зібралося 

багато глядачів, щоб подиви-

тися п’єсу, та в аудиторії  па-

нувала тиша, тому що всі бу-

ли  в захваті від гри артистів. 

Після показу вистави батьки 

та всі присутні скуштували 

українські страви, які приго-

тували учні. Це були і смачні 

вареники, пишні сирники, 

пироги, навіть голубці. Ді-

тям приємно було всіх часту-

вати, вони почували себе 

справжніми господарями 

свята акторської майстернос-

ті. 

 Всіх бажаючих проявити 

свої акторські здібності лас-

каво просимо в наш клуб! 

Наші двері завжди відкриті 

для талановитих людей. Уча-

линюка та інших. Мало 

також літератури, яка б 

зацікавила сучасні потреби 

читачів. 

     Також діти беруть кни-

ги, які зношуються, втра-

чають свій естетичний 

вигляд. Добре було б, якби 

учні на згадку могли пода-

рувати книгу, бо ж всі во-

ни сюди зверталися  у шкі-

льні роки. І, звичайно, ко-

ли б бережливіше ставили-

ся до книг, бо є такі випад-

ки, що не бережуть книги, 

розмальовують, виривають 

сторінки. Потрібно, щоб 

діти брали приклад із своїх 

батьків, бабусь і дідусів, 

які вміли цінувати і берег-

ти книгу. 

                                                                                          

Пойда Оксана, Гунько 

Інна, Ковальчук Віка, 

Шишковська Наталія                                                                                                           

(9-Г клас)   
                                  

Н е щ о д а в н о  м и  і з 

задоволенням поспілкувалися з 

ш к і л ь н и м  б і б л і о т е к а р е м 

Валентиною Михайлівною 

Колесник. Вона із задоволенням 

відповіла на деякі  наші 

запитання: 

−Чи подобається вам працю-

вати в бібліотеці? 
    Так, подобається. 

−Чому ви обрали цю профе-

сію? 
    Я обрала її, тому що люблю 

читати, знаю, що бібліотека— це 

сховище знань.  

−Яка література більш заці-

кавлює дітей? 
   Найбільше всього діти бе-

руть програмову літературу. Але 

є учні, які полюбляють     книги з 

різних галузей: дехто цікавиться 

фотографіями, питаннями техні-

ки, беруть книги про війну, геог-

рафічні відкриття. Також попу-

лярні енциклопедії, де можна 

дізнатись всього потроху. Ще 

доводиться видавати різні довід-

ники, зокрема: тематичні, фотог-

рафічні, біографічні та інші. 

 −Якого віку діти відвідують 

бібліотеку? 

    Діти відвідують бібліотеку 

різного віку, читачами також є 

вчителі, батьки. Батьки в осно-

вному беруть книги  про вихо-

вання. Найбільше діток зверта-

ється із початкових класів. На 

даний час проявили зацікавле-

ність учні, у яких є попереду 

екзамени, тобто із 9 і 11 класів, 

бо відчувають потребу в книзі 

і в знаннях. Але, слід відміти-

ти, що школярі все менше і 

менше  звертаються до книг 

загалом. Діти більше зверта-

ються до Інтернету за інформа-

цією, але попри це ніщо не 

замітить спілкування з книгою 

−Скільки книг налічується 

в бібліотеці? 
    В бібліотеці налічується 

43207 примірників книг, із них 

15806 становить основний 

фонд літератури, все інше— 

підручники і навчальна літера-

тура. 

−Які у вас є побажання що-

до бібліотеки і книг? 
    Хотілося б, щоб у нас в біб-

ліотеці було більше творів пи-

сьменників ХХ століття: 

Л.Костенко, І. Багряного, Ма-

С т р .  2  

В.М. Колесник, шкіль-

ний  бібліотекар 

Народна мудрість 

каже: 

"Книга вчить, як на 
світі жити" 

"Книга − джерело 

життя" 

"З книгою жити - з 
добром дружити". 

 

"Бібліотеки − це 

скарбниці всіх багатств 

людського духу"      

            (Г. Лейбніц) 



проявити знання, кмітли-

вість. А ще це була чудова 

нагода впевнитись, що знан-

ня для школярів — це голо-

вне. 

Бажаємо всім учням на-

шої школи перемог та захо-

плюючого навчання! 

 

(Учні 4-Б класу та вчи-

телька Кондратюк Люд-

мила Василівна) 

У нашому класі часто 

проходять  різні свята, кон-

курси, змагання. Ми із за-

доволенням чекали дня, 

щоб взяти участь в інтелек-

туальній грі 

―Найрозумніший‖, яка від-

булася  у нашому класі 8 

квітня. 

У І етапі гри учасниками 

були всі учні, але до насту-

пних етапів потрапили ли-

ше окремі школярі. 

У фіналі за звання 

―Найрозумніший‖змагалось 

двоє дівчаток Шевченко 

Світлана і Швець Тетяна. 

Але в наполегливій бороть-

бі перемогу в інтелектуаль-

ній грі здобула Швець Таня, 

яку ми  із радістю привіта-

ли. Вона отримала почесну 

грамоту. 

Гра була цікавою і захоп-

люючою. 

Вона дала можливість 

нам спробувати свої сили, 

вкриті снігом, особливо 

красиві ялинки. 

Ми повинні жити в гар-

монії з природою, зупини-

тися на мить, коли побачи-

мо щось цікаве і красиве. 

Такі хвилини щастя ми 

запам'ятаємо, тому і змо-

жемо зберегти  природу і 

все, що оточує нас навкру-

ги. 
 

(Кочин Єлизавета, 5-Б кл) 

 

Нещодавно здавалося, 

що все на світі так легко і 

просто. Ми дорослішаєм,  і 

нам здається, що разом із 

дитинством проходять і 

наші щасливі хвилини, та 

нам хотілося б зупинити 

ту прекрасну мить. Хоча 

ми завжди повинні пам'я-

тати про наші  радісні хви-

лини дитинства. Людина—

це невід'ємна суть приро-

ди, всесвіту в цілому. І 

справжнє життя вона про-

живає лише в гармонії з 

природою. Наприклад, я 

дуже люблю природу, осо-

бливо спостерігати за нею. 

Дуже люблю природу влі-

тку, коли йду по вулиці і 

слухаю спів птахів, а навк-

руги все зелене. Дерева 

вкриті листям, навколо 

мене пахне різними квіта-

ми.. 

Але  прекрасна природа 

й взимку, коли навкруги 

біло, як у казці.. Дерева 

Боровик Н.О, Лозко В.Ф. , які 

прикладають багато зусиль, щоб 

учні не тільки любили фізику, а 

й  захоплювались нею: 

 

Фізика! Яке багате слово! 

Фізика для нас не просто звук !  

Фізика – опора і основа! 

Всіх, як є, без винятку наук! 

 

      Осіпчук О., учень 9-В кл. 

Другий рік підряд 

учні нашої школи бе-

руть участь у Всеукраїн-

ському фізичному кон-

курсі ―Левеня‖. Саме 

наша школа перша у 

районі започаткувала 

такий цікавий і творчо-

пізнавальний конкурс, в 

якому учні можуть не 

тільки розкрити свої 

здібності, а й добитися 

високих результатів. У 

минулому році шестеро 

дітей отримали сертифі-

кати за результатами 

конкурсу ―Левеня‖ на 

―добре‖, а в цьому році 

ми бажаємо учасникам 

досягти відмінних ре-

зультатів. Конкурс про-

ходив у нашій школі 16 

квітня. Кількість учас-

ників набагато збільши-

лась, а отже, діти все 

більше цікавляться та-

кою наукою як фізика, 

дякуючи нашим вчите-

л я м  ф і з и -

ки :Михайловській Т.Г, 
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поради батьків. Тому, закін-

чуючи 9 клас, ми всім ради-

мо добре подумати, чи гото-

вий ти  покидати свій дім та 

йти в доросле життя. 

(Вознюк О. Прида-

ток К, 9-В кл. ) 

Кожен має свої  мрії, особ-

ливо перед закінченням 9 

класу. Дехто піде в цікавий 

світ дорослого життя, буде 

здобувати собі професію, а 

дехто продовжить навчання 

в школі.  

З початку навчального 

року більшість учнів дев’я-

тих класів мали намір всту-

пати в інші навчальні закла-

ди, але, наближаючись до 

закінчення навчального ро-

ку, майже всі змінили свої 

наміри. Лише невелика кіль-

кість учнів надали перевагу 

навчанні в професійних на-

вчальних закладах, всі інші 

не наважуються зробити цей 

важливий для себе крок. Мо-

жливо, це пов'язано з тим, 

що більшість із нас не вірить 

в свої сили та прагнення.  

Закінчуючи школу, міль-

йони молодих людей почи-

нають незалежне життя. Во-

ни зможуть почати працюва-

ти, займатись бізнесом або 

продовжити навчання, 

щоб здобути вищу освіту. 

Коли ви прагнете отрима-

ти освіту, то ви цього до-

сягнете. Говорять, що в 

світі існує більше 2000 

професій, так що зробити 

вибір важко, але потрібно. 

Деякі роблять свій вибір, а 

деякі звертають увагу на 

Унівський коллектив  

9-В класу разом з класним 

керівником Боровик Ніною 

Олексіївною.  

Художні редактори − 

Вознюк Оксана і Беляк Іванна. 

Комп'ютерна верстка − 

Куницька Юлія, Придаток 

Катерина, Кузьменко Юлія. 

Літературний редактор− 

Євтух Надія Сергіївна, а 

також творча група курсу 

“Основи журналістики” на чолі   

 з Палько Н.М   

Техн ічна п ідтримка : 

Філоненко К. В. 

Н а ш  с а й т :  

w w w . e m s c h o o l 1 . a t . u a  

керівник та вчителі-предметники. 
−Що ви можете нам побажати 

в майбутньому? 

Перш за все вас чекає здача 
випускних іспитів, до яких ви по-
винні гарно підготуватися й успіш-
но здати. А далі кожного чекає 
своя доля з різними випробову-
ваннями та проблемами. Тому 
бажано вам завжди долати їх без 
перешкод. Адже життя складне, і 
ви змушені будете навчитися зна-
ходити правильний шлях, щоб 
чесно, справедливо та, завжди 
перемагаючи, пройти його. А для 
цього, дорогі мої, багато навчай-
тесь, розвивайте свою пам'ять та 
мислення, прагніть завжди бути 
кращими. 

   Щасливого вам майбутнього! 
 

  (Беляк Я.  Придаток К.   9-В кл.) 

Протягом ряду років пліч-о-пліч з нами 

була наша вчителька—Станова Олена 

Владиславівна. Ми вирішили запитати у 

неї про себе: 

−Шановна Олено Владиславівно! Якими 

ми запам’ятались вам  у дитинстві? 

Як швидко спливає час… Здається, ми 
тільки вперше зустрілись з вами, а це 
ще було у 2004 році, коли ви ходили до 
третього класу. До мене на групу продо-
вженого дня прийшли маленькі та гарне-
нькі дітки, але дуже непосидючі й галас-

ливі. Хоч уже майже був сформо-
ваний учнівський колектив, але 
учні в ньому не поважали одне 
одного. 
−Чи змінились ми відтоді? Яки-

ми рисами ви можете охарактери-

зувати зараз? 

Так, пройшли роки, ви подорос-
лішали, змужніли, стали гарними 
юнаками та юнками, які вже на-
вчаються у 9 класі, але хотілося 
б, щоб колектив все ж таки став 
дружнішим. Адже шкільна дружба 
пам’ятається все життя. А вже 
щодо лінощів, то у вашому класі 
хоч відбавляй. Є, звичайно, у ва-
шому класі багато старанних, щи-
рих, доброзичливих учнів, які го-
тові прийти на допомогу в будь-
який час. Це ті учні, завдяки яким 
тримається весь клас, і на яких 
завжди розраховує ваш класний 


