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українську дитячу організацію 

―Козаченьки‖, яка діє по всій Україні. 

Заснував цю організацію наш земляк 

Володимир Матвієнко. Головою ВДГО 

обрано Христину Стецьку. Є газета  

―Наші козаченьки‖. 

Ця організація діє і в нашій школі з 1 

по 8 клас. У нас діють козацькі заго-

ни, які носять ім'я  видатних гетьма-

нів України. 

Також в школі працює козацька ра-

да. Основним завданням є знання 

правил для учнів 1-4 класів та їх вико-

нання. А учні 5-8 класів приймають 

участь у життєдіяльності школи. 

Наша школа була  учасником в обла-

сного з'їзду ВДГО ―Козаченьки‖. 

Дмитренко Оксана 11-В клас 

   

 

14 жовтня, на свято Покрови Пречис-

тої Богородиці, відзначається День 

українського козацтва. З давніх—давен  

Пречисту Богородицю козаки вважали 

своєю покровителькою, тому що вони 

як воїни, що стояли на захисті віри 

християнської, були постійно в небез-

пеці. Але покладали свою надію на 

Бога і молилися до Богородиці, щоб 

вона захищала їх, покривала своїм пок-

ривалом і визволяла від несподіваної 

смерті. Саме тому в усі козацькі часи 

головний храм в центрі Січі був на 

честь Покрови Пресвятої Богородиці — 

свято вважалося престольним для ко-

заків. Історики вважають, що українсь-

ке козацтво виникло в 1480-х роках, 

але тільки в середині XVI століття їхня 

кількість зросла настільки, що козаць-

ке військо почало впливати на перебіг 

політичних подій в Україні і Європі. 

Європейські монархи наймали козаків 

для участі у військових операціях. 

Спочатку їх основну масу становили 

селяни —втікачі. Були серед них та-

кож позбавлені сану міщани, духовен-

ство, збідніла знать. До козацьких лав 

уливалися поляки, білоруси, росіяни, 

татари, але основу Придніпров'я скла-

дали українці. Російський різновид 

козацтва розвинувся на річці Дон. 

Саме слово ―козак‖ має тюрський 

корінь і означає незалежну людину, 

яка не має чітко визначеного місця у 

суспільстві. 

Упродовж кількох століть українське 

козацтво захищало український народ 

від експансії з Півдня і Заходу. 

В Україні є багато юнацьких дитячих 

організацій, які вшановують, зберіга-

ють звичаї та традиції козацтва.  

8 липня 2004 року було створено все-

Посвята в старшокласники 

Старшокласники – це 
новий період у дев’ятикла-
сників. Період, коли із се-
реднячків вони стають пов-
ноправними старшокласни-
ками.  

Кожного року у нашій 
ш к о л і  в і д б у в а є т ь с я 
«Посвята в старшокласни-
ки», яку проводять учні 10 
та 11 класів. Цього року 
таке свято відбулося 15 
жовтня в актовому залі 
школи. Проводили його 
учні 10-Г класу на чолі з їх 
класним керівником – Люд-
милою Сергіївною.    

На цьому шкільному ве-
чорі були представлені ці-
каві та інтригуючи конкур-
си. Також звучали пісні у 

виконанні Ба-
люрко Альони, 
Ткач Марини та 
Куницької Юлії 
– учениць 10-Г 
класу. Перед 
з а к і н ч е н н я м 
свята проводив-
ся аукціон, у 
якому продава-
ли дуже потріб-

ні для життя речі. На цій 
посвяті класним керівни-
кам 9-А і 9-Б класу було 
присвоєно звання – 
«Невтомна бджілка- труді-
вниця».  

Ще більш цікавим свято 
зробив музичний супровід, 
який забезпечив нам Воло-
димир Іванович Вишинсь-
кий, і  склад журі, до яко-
го входили: Чихар Ольга 
Борисівна, Матяш Марина 
Андріївна та Марченко Лю-
дмила Сергіївна. Вислов-
люємо подяку складу журі 
та Володимиру Івановичу.   

У святі брали участь 
наші дев’ятикласники, а 
саме: 9-А і 9-Б класів. У 
конкурсах класи знайоми-
лися між собою. Досить 

серйозно класи підійшли 
до підготовки «домашнього 
завдання». 9-А і 9-Б класи 
показали дуже цікаві та 
дотепні сценки. Свято ви-
явилося дуже веселим  і 
захоплюючим. Не сумніва-
ємось, що всі, хто прийшов 
на цей шкільний вечір, 
були задоволені та повер-
талися із свята в гарному 
настрої. 

Отож після 15 жовтня 
учні 9-их класів гідні носи-
т и  з в а н н я 
«Старшокласники нашої 
школи».   

 

Пройда Оксана  
10-Г клас 

     Українське козацтво 



Відразу, як я прийшла на гурток, 
я відчула творчу і по - справжньо-
му теплу атмосферу. Учні з вели-
кою наполегливістю та завзяттям 
працювали над роботами. Я поба-
чила різні роботи: це і витинанки, 
і аплікації, і народну іграшку, а 

Мистецтво – це щось велике, справ-
жнє, геніальне. Це те, що змушує 
людину відволіктись від дійсності і 
поринути у світ прекрасного, затаму-
вати подих і просто насолоджуватись. 

Воно, як все інше у цьому житті, 
починається з малого, з перших, іноді 
невпевнених кроків до великого. 

Школярі нашої школи тягнуться до 
прекрасного. Розвиває учнівські  та-
ланти художній клуб «Барви». Його 
художній керівник – справжній майс-
тер своєї справи Примак Олена Васи-
лівна. Відвідують гурток учні різних 
класів. 

«Барви» - це образотворчий гурток у 
різних напрямках мистецтва. В основ-
ному юні майстри працюють в худож-
ньо – декоративному жанрі. 

також вишивку, флористику, ліплення. 
Все , що я побачила, мене глибоко врази-
ло, і я з такою насолодою роздивлялась 
роботи, їх найменші деталі. 

Учасники клубу беруть постійну участь у 
різних виставках у школі і поза нею. Вони 
виготовлять чудові плакати, якими ми має-
мо змогу милуватись під час різних свят. 
Були представлені роботи і на районних, і 
обласних конкурсах. Гурток вже має і пер-
ші перемоги. Примак Марія зайняла перше 
місце в конкурсі «Дай волю фантазії».  

Клуб «Барви» - це важливий перший крок 
для багатьох талановитих школярів. 

 
Алілуйко Наталія,  

10-Б Кл. 

українського народу, такі, як: 

―Реймське‖ Євангеліє, вивезене до 

Франції дочкою київського князя Яро-

слава Мудрого Анною, ―Остромирове 

Євангеліє‖, що вважається найдавні-

шою і точно датованою пам’яткою руко-

писного мистецтва, ―Київський псал-

тир‖.  

―Одна вона у нас така— 

Уся співуча і дзвінка, 

Уся плакуча і гримуча, 

Хоч без лаврового вінка‖ - так про 

нашу рідну українську мову говорив 

великий Тарас. 

Пам’ятаймо: народ існує доти—доки 

існує його мова. І у бурхливий час 

ХХІ ст. головним є те, щоб людина у 

щоденній круговерті не втратила 

себе, своїх коренів та надбань мину-

лих поколінь, тому і у нашій школі 

теж шанують і відзначають День 

української писемності. Учні вчителя 

світової літератури Слюсаревої Кате-

рини Володимирівни розказують вам, 

шановні читачі, про своє відношення 

до книги. Прочитайте їх творчі робо-

ти. 

Щорічно 9 листопада в день вшану-

вання пам’яті Преподобного Нестора 

Літописця у нашій країні відзначається 

День української писемності та мови. 

Це свято запроваджено у 1997 році за 

ініціативою Всеукраїнського товариства 

―Просвіта‖ ім. Т. Г. Шевченка Указом 

Президента України. Це—одне з наймо-

лодших державних свят.  

Це робиться для того, щоб привер-

нути увагу до історії української книги і 

до сучасних її проблем.  

Віхами історичного розвитку культу-

ри, освіти, книжкової справи в Україні, 

безумо- вно, є видатні пам’ятки 

Стр. 2 

Чудовий витвір розуму та рук 

людини—книга. Незважаючи на те, 

що сьогодні існують телевізори та 

комп'ютери, вони ніколи не зможуть 

замінити книжку. Коли відкриваєш 

книгу, то поринаєш у неї з головою. 

Якщо вона тобі цікава, то ти не ба-

чиш і не чуєш, що відбувається на-

вколо. Чим більше ти читаєш, тим 

глибше починаєш розуміти все на-

вколо, тому книгу можна порівняти 

лише з морською глибиною. 

 Наче в морську глибочінь, лю-

дина з головою поринає в захоплюю-

чий світ книжки. З подивом розумієш, 

що до тебе читали цей твір тисячі 

людей. Здається, вгадуєш їх думки, 

живеш їх почуттями, і це лише допо-

магає глибше зрозуміти авторський 

задум. Я переконаний, що справжній 

читач має бути перш за все допитли-

вим. І тоді книжкова морська глибина 

даруватиме людям дорогоцінні перли. 
 

Піонтківський Олексій, 6-А клас 

Книги— джерело людини, 

Її читають цілі днини. 

Є книги, сповнені добром, 

Є правдою в житті і злом, 

Є різні книги: міфи, казки, 

Є твори в загадкових масках, 

Є книги добрі і погані, 

Є книги правдою названі. 

Та всіх їх треба шанувати, 

Не треба під ноги їх кидати. 

Давні люди книги теж писали, 

Коли навіть грамоти ще не знали, 

А був у них один ще вірус, 

Паперу не було, а був папірус. 

На шкурі телячій ще писали, 

Писали те, що чули й знали. 

Лише у 1460 році 

Відкрив свою друкарню Федоров Іван, 

І з того часу книги друкувались, 

І всі тоді вже розуму набрались. 

Їх можна читати людям цілі днини, 

Ось які важливі книги у житті людини. 

 

Ковтонюк Катерина, 6-Б клас 

 

 



Стр. 3 

тінків! 

Особливо прекрасне Ємільчине ран-

ньою весною. Пейзажі біля річки Уборті 

надзвичайні. Вздовж ріки, мов стрічки 

зеленого оксамиту, розквітають верби. 

Річка, мов у зеленій оправі. Така краса! 

Це чарує мене. 

Ємільчине має не тільки чудову приро-

ду. Тут доволі розвинене сільське госпо-

дарство. З діда-прадіда люди вирощують 

різні зернові. В містечку с льонозавод, 

хлібопекарня. 

Архітектура мого рідного краю про-

сто вражаюча, Хоч тут немає хмарочо-

сів чи архітектурних пам'яток минулих 

епох, але кожна будівля неповторна і по-

своєму красива. В моєму містечку є дуже 

гарні пам'ятники. Вони прикрашають Ємі-

льчине. 

Мій рідний край славиться народ-

ними промислами. Одним з найпоши-

Мабуть, кожна людина вважає, що 

те місце, де вона народилась і жи-

ве, - найкращий куточок на землі. І 

це зрозуміло, бо це місце - єдине, 

неповторне, ти ніби його часточка. 

Я народилася серед мальовничої 

природи Житомирщини, в містечку 

Ємільчине. Це місце для мене свя-

щенне. Це - моя батьківщина. Я 

люблю ЇЇ над усе. 

Для мене мій рідний край - це 

казкове місце, де мамина колиско-

ва закарбувалася не тільки в пам'я-

ті, а й у серці, де пройшло моє ди-

тинство. Тут кожний камінчик, 

кожне деревце промовляє до мене 

мовою. Ємільчине випестило мене 

і сформувало як особистість. 

Моє містечко найкрасивіше в 

світі. Краса його краєвидів неймо-

вірна. Тихі води Уборті, літні ясні 

зорі, лани золотої пшениці, без-

краї смарагди лісів. Скільки ж тут 

краси, і яка вона різноманітна! 

Яке багатство барв, кольорів, від-

реніших є вишивання, ємільчинські 

майстрині зберігають унікальні секрети 

й передають з покоління в покоління. 

Рушники, серветки вражають різнобар-

вністю й майстерністю. 

Звичаї і традиції мого рідного краю 

ревно бережуться й плекаються. Вони 

дуже різноманітні і створюють неповто-

рну культуру краю. Хто хоч раз був на 

весіллі за ємільчинськими традиціями, 

той ніколи його не забуде. 

Крім культури, природи, моє містеч-

ко славиться добрими, працьовитими й 

чуйними людьми. 

Розквітай же, мій рідний краю! Нехай 

Бог боронить і плекає тебе. Процвітай! 

Чаруй, Ємільчине, ще багато поколінь! 
 

Алілуйко Наталія,10-Б клас 

Мій рідний край –  

це Ємільчинщина, 

Земля батьків моїх 

Та предків – козаків. 
 

Цей край, що  

Славиться усюди 

Своїми пишними лісами, 

Своїми синіми льонами 

Та бурштиновими медами. 
 

Тут річка Уборть протікає, 

Про її красу народ пісні складає. 

Величний граф Уваров 

Відпочивав тут залюбки, 

Великий внесок він зробив у землі ці. 

Письменники та трударі, 

учителі та лікарі –  

це все є наші славні земляки. 
 

Тут працювали і Герої Праці, 

Підпільники та партизани 

не раз громили ворога в тилу, 

Колгоспники плекали врожаї 

і жити мріяли у незалежній Україні. 
 

І хай нащадки бережуть 

Велику пам’ять достойних ємільчинців. 

У вільній Україні 

Хай розцвітає рідний край, 

Хай багатіє, молодіє, 

Новобудовами яскравіє. 
 

Шануйте землю цю єдину, 

По-справжньому любиму, 

Що в світ нас привела 

І ємільчинцями нас назвала 
 

Сорока М., 7-Б кл.. 

Їм тут добре, бо вони 

У моєму краї». 

Край Ємільчиного села, 

Є поля широкі, 

Є могутнії ліси, 

Скрізь тут тиша й спокій. 

Найрідніше, наймиліше, 

Тепле й запашне, 

Селище моє – Ємільчине! 

В небо очі підійму –   

І зрадіє серце. 

В ріднім краї я живу,  

Хтось спитає: «Де це?» 

Відповім: «Там все моє: 

І дерева, і сади, 

Там солодко пісня грає. 

Річка Уборть,а по ній – 

Лебедина зграя. 

***** 

Наша країна – родюча, багата, 

Навіть старенька солом’яна хата. 

Наше багатство – надбання країни:  

Гори, ліси, широкі лани, 

Гарні дівчата, могутні сини, 

Пісні веселі, дзвінкі голоси, 

Скарб і багатство – наша країна. 

Разом із нею ми – Україна. 

А в ній чудове, таке дороге –  

Ємільчине, селище рідне моє! 

Січкар Олександр   

5-А клас                  

21 вересня на традиційному святі нашого селища нагороджувалися школярі, які стали перемо-

жцями творчого конкурсу на кращий твір про рідне Ємільчине. Серед них — Алілуйко Наталія (10-Б 

клас), Сорока Микола (7-Б клас) та Січкар Олександр (5-А клас), роботи яких пропонуємо вашій ува-

зі, шановні читачі. 



Осень наступила, стало холодать. 

От еѐ, красавицы, нам тепла не ждать. 

Листья пожелтели, листопад кругом, 

В парке листья лягут 

Золотым ковром 

Осень принесла нам щедрый урожай: 

Овощи и фрукты. Быстро собирай! 

Золотая осень — стало холодать, 

И пора за нею в гости зиму ждать. 

Птицы улетают далеко на юг, 

Листья пожелтели — золото вокруг. 
 

Омельченко Анастасія,  4—Б клас 

Наші дівчата теж не відстають, 

Є  спортсменки і співачки,        

Взагалі, розумні  -  

Завжди в центрі уваги вони. 

Навчання у нас, ну, так собі. 

 Та знаємо, можемо краще ми. 

У класі нас сімнадцять учнів: 

Одинадцять хлопців, шість дівчат. 

У кожного є свій характер.  

Не дарунок ми для Вас ! 

Наші хлопці — хоч куди, 

Вміють швидко думати вони. 

Є спортсмени й музиканти, 

Є і  просто ми. 

На уроках шумно в нас. 

Це тому, що дружній клас. 

Класного керівника свого ми любим, 

Її ми завжди поважаємо, 

Вона — це ніби матінка для нас, 

І завжди дасть пораду  

У потрібний час. 

Ось такий наш клас!!!!! 

Учні 11-В класу  під керівництвом Мошківської Т.М. 

Головні редактори:    Захарченко Марина,  

                                  Горбик Валентина 

Творча група курсу ―Основи практичної                 

журналістики‖  під керівництвом  

                                       Палько Н.М. 

Літературний редактор: Євтух Н.С. 

Технічна підтримка:   Філоненко К.В. 

Учні 4-Б класу зі своїм вчителем Шепель 

Любов’ю Кузьмівною на уроках російської 

мови не тільки вчать правила, але й про-

водять творчі конкурси. Одну з кращих 

робіт ви прочитаєте сьогодні. Це поезія 

Омельченко Анастасії “Осень”. 

Дорогі школярі! 

Якщо у шухляді вашого стола зберігаються 

листки ваших творчих натхнень—негайно 

несіть їх до редакції газети  

“Шкільна стежина”   

Школа повинна знати про ваш талант !!! 


