
Осінній ранок! Небо затя-

нуте сизими хмарами, під но-

гами опале листя. Діти ідуть 

до школи.  

Нашу школу видно здалеку. 

Велика будівля, спортивний 

майданчик так і манить шко-

лярів.  

На території школи завжди 

гамірно і весело. Першачки, 

підстрибуючи, поспішають до 

школи опановувати  «складну 

науку», поринати в новий світ 

знань. І лише нам, одинадця-

тикласникам, не до жартів: 

попереду нас чекає нелегкий 

шлях дорослого життя.  

Цього року ми закінчуємо 

школу. За всі 11 років Єміль-

чинська ЗОШ №1 стала для 

нас наче другий дім.  

Як багато ти нам дала уро-

ків життя! Навчила любити і 

поважати оточуючих, вихова-

ла в нас рішучість, сміливість, 

прагнення до знань.  

Великий уклін Вам, наші 

вчителі, за ази знань, які ви 

дали нам. Дякуємо за те, що 

ви проявили терплячість, 

адже саме наші витівки завдава-

ли великих турбот. Щиро дякує-

мо нашим першим вчителям: Ре-

шетніковій Л.К., Слюсаревій К.В., 

Романюк Л.В., Становій О.В., за 

те, що вони нас навчили писати, 

рахувати, читати і зуміли показа-

ти першу красу шкільного життя. 

Дякуємо класному керівнику Со-

кирко А.В. за те, що ви протягом 

цих років були нам другом, по-

радницею. Велике Вам спасибі!  

Попереду чекає зовнішнє не-

залежне оцінювання, але це нас 

не лякає, адже ми впевнені, що 

ЗНО здамо чудово, маючи таких 

п р е к р а с н и х  в ч и т е л і в -

предметників.  

Приємно спостерігати, як на-

ша школа змінюється на очах: 

старі вікна замінили на нові-

пластикові. В школі стало тепло, 

затишно. І ми радіємо, що вже ні 

учні, ні вчителі не будуть мерзну-

ти. Надіємось, що за короткий  

час в школі буде багато приєм-

них змін. Тому, любі учні, бере-

жіть шкільне майно, воно не на 

один рік. Можливо, саме ваші ді-

ти будуть навчатись в цій школі, 

саме за вашою партою будуть 

здобувати знання.   

На жаль, ми лише тепер зро-

зуміли, як важливо не запізнюва-

тись, не пропустити жодного 

уроку, взяти максимум з того, що 

тобі дають вчителі.  

А як приємно бачити своїх 

однокласників в шкільній формі, 

яка не тільки радує око оточую-

чих, а й дисциплінує самого уч-

ня, виховує смак, що є дуже важ-

ливим у майбутньому самостій-

ному житті. 

Школо! Ти, заполонила час-

тину нашого серця, тому хочеть-

ся побажати тобі вдячних та щи-

рих учнів. Бажаємо довгих років 

процвітання. Нехай тебе завжди 

супроводжує успіх та визнання. 

Завдяки довгим 11 рокам ти ви-

ховала з нас справжніх людей та 

патріотів. Тому і надалі залишай-

ся мудрою, терплячою, навчай 

інших, допомагай осягнути усю 

глибину знань.  

 Мельник І., Банковська В.   

 Коваленко А. ( 11—А кл.) 

                         

Перше вересня 2009 року нам, ви-

пускникам Горбівської ЗОШ I—II 

ступенів, запам’яталося надовго. В 

цей день ми прийшли навчатися до 

Ємільчинської ЗОШ №1. Нас спочатку 

лякало те, як нас приймуть нові од-

нокласники, як до нас будуть стави-

тись вчителі, але після перших декі-

лькох днів, проведених в школі, ми 

зрозуміли: однокласники в нас чудо-

ві, вчителі - добрі. Навчатися спочат-

ку було трохи тяжко, бо кожен вчи-

тель зі своїми вимогами, але згодом 

ми дуже добре включились в роботу. 

Кожен з нас не шкодує про свій 

вибір. Ми йшли в школу, не задумую-

чись про комфорт, умови, спосіб навчан-

ня. Ми йшли за знаннями і знали, що тут 

ми їх отримаємо, так само, як наші рідні, 

друзі. 

Щодня ми дізнаємось велику кількість но-

вого, цікавого, того, що нам обов’язково зна-

добиться в житті. А скільки приємних вра-

жень залишилося в нашій пам’яті про новорі-

чне свято, День учителя, в яких ми змогли 

розкрити свої творчі здібності. 

Ми дякуємо нашим однокласникам, які так  

тепло й дружно прийняли нас в свою класну 

сім’ю, стали для нас братами й сестрами. 

Дякуємо всім вчителям за навчання, а особ-

ливо велике спасибі хочемо сказати нашому 

класному керівнику  - Сокирко Антоніні Во-

лодимирівні за те, що вона прийняла нас 

наче рідних дітей. 

Велике спасибі всім Вам від нас! 

Коваленко А, Гунько І.,  

Гусаківський В. (11-А кл.) 
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17 листопада - День студента. 

У цьому році нашу школу закінчи-

ло 68 випускників. Майже всі во-

ни стали студентами. Своїми вра-

женнями від студентського життя 

з нами ділиться Столяров Віталій:   

- Студентське життя дуже ці-

каве і веселе. Воно багато в чому 

відрізняється від шкільного життя: 

поряд нема батьків, гуртожиток, 

побут, багато нових знайомих, ти 

сам володар свого часу, од-

Студент І курсу 
Київського Національно-
го університету техно-
логії та дизайну  Сто-

ляров Віталій  

А ви коли-небудь задумувалися, на, що 

схожа половина яблука? Поміркуйте. Адже 

саме такі міркування розвивають логічне 

мислення, яке прокладає нам шлях до 

отримання результату. 

Саме такий шлях почали прокладати 

учні 5-Б класу на заняттях курсу “Цікава 

математика”, який очолює Романуха Вале-

нтина Борисівна. Побувавши на одному з 

таких «уроків», я по-новому подивилася 

на таку науку, як математика. Після цього я 

була під враженнями. Я зрозуміла, що це 

не просто факультатив. Це наче гра, у якій 

діти мислять логічно, розв’язуючи досить 

складні задачі. Саме на цьому курсі мате-

матика пов’язує і такі предмети, як україн-

ська мова, історія, біологія. Адже погодь-

теся, що все це не могло б існувати без 

математики. 

Спостерігаючи за перебігом заняття, 

можна помітити, що легші завдання чергу-

ються із складнішими, логічні із більш точ-

ними. Саме тому діти не втомлюються, а 

навпаки, ще більше зацікавлюються. Учні 

не мають тієї напруженості, що на уроках, 

де вони змушені сидіти тихо і тільки слу-

хати вчителя. Панує активність, радість, 

учні доповнюють вчителя, висувають свої 

припущення. Діти при-

ходять на цей курс, наче на забаву, в 

якій покращується логічне мислення, 

увага. Подібні задачі є і в підручниках, 

але розв'язуються вони саме за допомо-

гою логіки. 

Як не дивно, але діти просяться до 

дошки, розв'язують ці завдання. І коли 

нарешті вони знаходять відповідь, то на 

їх обличчях можна побачити щиру ра-

дість від виконання вправи. Можна помі-

тити, що більш логічні завдання даються 

дітям легше, ніж математичні. Але стає 

зрозумілим, що чим важче завдання, тим 

більше воно зацікавлює, тим швидше ти 

хочеш його розв’ язати. 

 

 

Г о -

ворячи з 

учнями, поставила їм питання:  

1)Чому ви прагнете відвідувати цей 

курс? 

-Ми відвідуємо його для того, щоб 

краще розв'язувати задачі, які пропону-

ють на уроках, готуємося до конкурсу 

“Кенгуру” та й просто на цих заняттях 

нам цікаво. 

Інше запитання я задала Валентині 

Борисівні: 

2)Які результати ви очікуєте від цього 

курсу? 

-Насамперед я очікую на те, щоб діти 

правильно сприймали умови задач, а 

також розвивали своє логічне мислен-

ня. Адже багато задач із складної мате-

матики можна вирішувати за допомо-

гою логіки. Це цікаво та незвично. 

 Отже, я з повною впевненістю можу 

сказати, що математика, дійсно, буває 

цікавою. 

                      
Математика-цариця наук. ( Гаусс Карл 

Фридрих )  
    Математика приводить розум в 

порядок. ( М. Ломоносов ) 

 

              Пойда Оксана (10-Г клас) 

 

Невід’ємною частиною шкільного 

життя є спорт. Цей місяць був насичений 

багатьма спортивними подіями,  відбулися 

шкільні змагання з волейболу і баскетболу 

серед дівчат та хлопців. В результаті вони 

зуміли в черговий раз довести першість 

нашої школи в районі. За високі досягнен-

ня волейбольної команди дівчат, Примак 

Н.П. пообіцяла новорічну поїздку на каток. 

Але незабаром нашим спортсменам дове-

деться відстояти свою честь на обласному 

рівні, що є одним із нелегких завдань. Та-

кож варто звернути увагу на 

підготовку до змагань з гандболу, тому 

завчасно проводяться тренування, щоб 

отримати очікувані, позитивні результа-

ти.   

Хотілося б назвати активних учасни-

ків цих останніх подій. Баскетболісти:  

Голяка О., Прищепа В., Брановицький Р., 

Михнюк М., Остапчук М., Голяка І., Кли-

мчук І. та інші. Волейболісти: Демиден-

ко Г., Авраменко А., Гринішак Т., Мель-

ник Ю., Мухаревич А., Онопченко І., 

Борта В., Примак М., Боньковський Я., 

Волощук О., Тимощук В., Антонюк О., 

Штоль О., Боровик Б. та інші.                             

   Авраменко Альона  

 ( 11 - А клас )    
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нак його не так багато, як зда-

ється на перший погляд. І хоч 

в мене пари закінчуються о 

першій годині дня, роботи сті-

льки, аби тільки встиг. Вчитись 

важче ніж в школі. Вчителі  

давали повну інформацію по 

темі, а в інституті є таке понят-

тя, як “начитка лекції”, тобто 

викладач надає половину ін-

формації, а другу половину ми 

повинні опанувати самостійно.   

Тож моя вам порада: 

вчіться добре, гризіть граніт 

науки, бо науку за плечима не 

носити.  

                                    

Прищепа Вадим                              

( 11—А клас ) 

 



Шкільні роки швидко спливають. Зда-

ється, що вчора ішов у перший клас, а 

сьогодні ти в одинадцятому. Саме зараз 

випускникам нашої школи потрібно зами-

слитись над вибором професії.   

І для того, щоб допомогти в цьому 

виборі, була організована «Ярмарка про-

фесій»,  яка відбулася в Ємільчинскій 

гімназії. Там були присутні одинадцятик-

ласники всього району.   

На ярмарці було представлено близько 

15 вузів нашої області. Спочатку представ-

ники навчальних закладів роздавали бук-

лети з інформацією всім охочим, а потім 

відбулось урочисте відкриття, де кожен із 

представників отримав слово, щоб більше 

розповісти про свій вуз, щоб зацікавити 

нашу талановиту молодь. Між виступами 

представників глядачі мали змогу побачи-

ти різні художні номери, підготовлені сту-

дентами вузів та учнями гімназії.  

Організатори “Ярмарки про-

фесій” заявили, що ця ярмарка 

буде проводитися неодноразо-

во, і сподіваються, що це дійст-

во допоможе випускникам обра-

ти правильний шлях в майбут-

нє.  

  

Ваховський В.  

Перегуда О. 

   ( 11 -  А клас ) 

В період з 12– 22 жовтня 2010 року 

в школі проводився  I етап Всеукраїн-

ських предметних олімпіад.   

В них взяли участь 252 учнів, в то-

му числі:  

З укр. мови та літератури -27  

З математики –32  

З світової літератури –21  

З географії –17  

З хімії –30  

З біології –24  

З англійської мови –20  

З історії –37  

З правознавства –9  

З інформатики –10  

З фізики –19  

З трудового навчання –6    

Найактивнішими учнями, які зайня-

ли перші місця в шкільних олімпіадах, 

були: Овсійчук С.(9-Б), Арештович С.

(10-А), Прищепа В.(11-А клас), Руденко 

А.(11-Б), Романюк А.(11-А), Алілуйко Н.

(10-Б), Дмитренко І.(8-А), Дмитренко 

О.(10-Б), Сингаївський О(10-А), Дармо-

грай Д.(9-Б). Так тримати! Успіху вам 

на районному етапі!  
                             Прищепа Вадим 

                                   ( 11—А клас ) 
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Нещодавно ми побували в гостях у 4-А 

та 4-Б класах. Перше, що вразило,- учні 

чемні, виховані, охайно одягнені, були 

відверто раді гостям.  

На питання, чи подобається їм навчати-

ся, які шкільні предмети люблять найбіль-

ше, чим особливий їх клас і чим могли б 

вони похвалитися, четвертокласники із 

задоволенням розповіли багато цікавого 

про себе.  

4-А клас – дружній клас, приймають 

участь у різноманітних конкурсах. Кашпу-

ренко Віталій, став переможцем матема-

тичного конкурсу “Кенгуру”, Кондратюк 

Аня зайняла II місце в шкільному конкур-

сі на кращого знавця української мови та 

стала найкращим читачем читацького 

конкурсу. Діти люблять всі шкільні пред-

мети, але особливо цікава математика та 

російська мова. Було приємно почути, що 

вишитий рушник у клас створила мама 

Ходоровської Олександри.  

4-Б клас весь приймав участь у конку-

рсі ім. Яцика з рідної мови. Клас також 

талановитий. Чирко Богдан виготовив зі 

своєю мамою книжку казок. Омельченко 

Анастасія із задоволенням розповіла про 

участь у конкурсі малюнків “Я та моя сі-

м’я”. Діти люблять уроки читання, мате-

матики. Читають казки, тому були актив-

ними учасниками конкурсу казок.  

Ще багато можна було б розповісти 

про наших четвертокласників, але вони 

пообіцяли, що свої творчі роботи презен-

тують нам у наступних номерах шкільної 

газети і ми познайомимось з кожним 

поближче.   
 

            Лісовська Анастасія  (9-Б клас) 
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Над випуском газети  

працювали : 

Учні 11 –  А  класу та класний керівник Сокирко Антоніна 

Володимирівна. 

Творчі редактори : Романюк Анастасія, Коваленко Аліна, 

Прищепа Вадим, Мельник Ірина, Банковська Віолета,  

Авраменко Альона, Голяка Олег, Гунько Ігор, Гусаківський 

Василь, Ваховський Віктор, Перегуда Олександр. 

   Дякуємо за творчу підтримку членам курсу “  Практична 

журналістика “ , Палько Н. М. та Філоненко К.В. 

Спілкуйтеся з нами ! 
E - mail: emschool_1@ukrpost.ua 

До уваги одинадцятикласників! 

 З 10 листопада  до 10 грудня проходить реєстрація на пробне ЗНО! 

Зареєструватися можна на сайті      www.vintest.org.ua 

Маленькими прийшли ... 

...розумними зросли:) 

В об’єктиві життя  

11 - А класу !!! 

Апетит у нас нівроку! 

Свята ми любимо!!! До праці не байдужі. 


