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Шановні учні та учителі!

Вітаємо вас на сторінках 

першого випуску нашої 

газети. Надіємось, що 

таке спілкування вам 

сподобається, і ви станете 

нашими активними до-

писувачами. 

З 1 вересня 2008 року в 

школі навчається 642 

учні у 28 класах  та пра-

цює 82 вчителі.Всі ми 

прагнемо зробити наше 

шкільне життя цікавим, 

сучасним і змістовним. 

Наша школа є лідером 

серед шкіл району в на-

вчанні, спорті, різномані-

тних конкурсах, олімпіа-

дах. Це результат тісної 

співпраці учителів, учнів 

та батьків. 

Працюймо разом над 

іміджем рідної школи! 

Гімн нашої школи        
сл.О.Арештович,муз.А.Токового 

 

О, школо рідна! Наша перша школо, 

Серед складних космічних поєднань. 

Ми тягнемося душами навколо 

Зібрань скарбів твоїх і твоїх завдань. 

       

       О перша, школо, приголуб нас мила, 

        Пригорни, як голуб під крило, 

        Навчи нас,як у світі жити, 

        Минати зло  й чинити лиш добро. 

 

Долати перешкоди ти навчила, 

Іти упевнено до світлої мети, 

Щоб сильні ми були і все на світі вміли, 

Щоб все здолати у житті змогли. 

 

О, школо рідна! Ти — світило в небі, 

У тьмі прозрінь і мороці доріг, 

Я все життя вертатимусь до тебе, 

Переступаючи із трепетом поріг. 

Підпис, в якому опису-

ється зображення або 

ілюстрація. 

Вітає директор 

Дорогі колеги та учні! 

Щиро вітаю Вас із наступаючим 2009 роком та Різдвом Христовим! 

Новий рік та Різдво – світлі свята, що несуть радість, щастя та нові 

сподівання! 

Нехай наступний рік принесе з собою в подарунок Вам і Вашим сім’ям 

тепло, спокій і любов. Бажаю міцного здоров’я, успіхів, родинного щас-

тя, достатку і благополуччя. Здійснення всіх заповітних мрій, краси 

та незабутніх вражень у Новому році! 
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З 6 листопада по16 грудня прохо-

дили шкільні предметні олімпіади, 

в яких взяли участь 243 учні.З біо-

логії—24, з англійської мови—18, з 

історії—25, з математики—35, з 

фізики—24, із зарубіжної літерату-

ри—30, з географії та економіки—

21, з укр. мови та літератури—27, з 

правознавства—8, з хімії—26, з 

інформатики—5. 

Дирекція школи оголошує подяку 

учасникам олімпіад, які прагнуть 

до самовдосконалення, люблять 

навчатися , займають активну жит-

тєву позицію і має надію , що в на-

ступному навчальному році бажаю-

чих взяти участь в олімпіадах буде 

ще більше. 

Вітаємо переможців та їх наставни-

ків, які вибороли право 

представляти нашу 

школу на районному 

етапі предметних олім-

піад. 

Ми пишаємось тим, що 

маємо таких уважних, 

розумних, допитливих 

учнів та вчителів-

професіоналів. 

Нехай іскра знань, яка 

загорілася у Ваших серцях, ніколи 

не згасає і веде у безмежний світ 

науки. 

 

                     

Д и р е к ц і я 

школи: 

Ярошук Г. М., 

Палько Н. М., 

Михайловсь-

ка Т. Г., 

Чихар О. Б. 

 

Роботи Романюк Анастасії (9-А 

клас), Євтушок Марії (11-А клас) 

на тему ‖Дитина — насінний цвіт 

нації‖ в рамках проекту 

―Маленький Українець‖ єдині з 

Ємільчинщини надруковані в об-

ласній збірці кращих художніх тво-

рів школярів Житомирщини. 

Учнівські роботи були представле-

ні на обласній виставці ―Барви По-

лісся‖. 

Різноманітні творчі конкурси нам 

також під силу! 

  Переможцями районного  конкур-

су на кращого знавця української 

мови ім. Петра Яцика стали: Лев-

ченко Світлана (3-Б клас), Омель-

ченко Катя (4-А клас), Арештович 

Світлана (8-А клас), Руденко Анас-

тасія (9-Б клас), Романчук Інна(10-

А клас),Євтушок Марія(11-А).  

 

Перемогу за плечима не носити 

Лаври — переможцям! 

Успіхи у твоїх руках... 

-баскетбольна команда хлопців—

перша в районі; 

-футбольна команда хлопців—

перша в районі, третя в зоні облас-

ті. 

 

      Нам розповіла вчитель фіз-

культури Онопченко Л.О. 

Чи відомо вам, що учні нашої шко-

ли люблять займатися спортом? 

Кожного року ми святкуємо пере-

могу команд з різних видів спорту. 

Вже цього року : 

-волейбольна команда хлопців – 

перша в районі та друга в області; 

-волейбольна команда дівчат —

перша в районі; 

- 

Віват ! Спортсмени!!! 
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Жодної школи попереду!!! 

 Призери районних предметних 

олімпіад! Ви—наша гордість!!! 

Українська мова і літ.—Євтушок 

М.(11-А), Романчук І.(10-А), Радчук 

М.(10-А), Руденко А.(9-Б),Алілуйко 

Н.(8-Б). Зарубіжна літ.—Євтушок 

М.(11-А). Радчук М.(10-А), Руденко 

А.(9-Б). Математика—Зінкевич В.

(11-Б), Степанчук М.(10-Б), Дармо-

грай Д.(7-Б). Історія—Руденко А.

(9-Б). Палько М.(10-А). Євтушок М.

(11-А). Географія—Алілуйко Н.(8-

Б). Боковенко І.(9-Б), Палько М.(10

-А). Економіка—Степанчук М.(10-

Б). Фізика—Дмитренко О.(8-Г), 

Приведенюк О.(9-Б), Глуздань О 

(10-А. ), Дмитренко Н.(10-А), Зінке-

вич В.(11-Б). Англ. мова—Руденко 

А.(9-Б). Романюк А.(9-А). Романчук 

І.(10-А), Радчук М.(10-А). Чеховсь-

ка О.(11-Б). Хімія—Зінкевич В.

(11Б), Левченко І.(11-В), Жабро-

вець Н.(10-Б), Степанчук М.(10-Б), 

Дмитренко О.(8-Г), Алілуйко Н.(8-

Б),Коршак Ю.(8-А). Біологія—

Авраменко А.(10-В), Алілуйко Н.(8-

Б). Федук Ю.(9-В). Левченко І.(11-

В). Інформатика — Ляшук М.(10-

В). Карпов Д.(11-Б), Кравчук М (9-

А). Правознавство—Руденко Н.(9-

Б.), Голяка О.(9-А), Федук Ю.(9-В), 

Дмитренко Н.(10-А), Онопченко М.

(10-А). 

Ура! 48 призових місць 

 

 

 

Павленко 

Тетяна Єв-

генівна—

вчитель 

англійської 

мови, спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист.класний керів-

ник 10-Б класу. 

Професійна майстерність учителя 

не обмежується лише роботою в 

рідній школі.  

З протоколу засідання журі  

конкурсу 

Переможцями районного конкурсу 

―Учитель року—2008‖ стали наші 

учителі:  

    

 

 

 

 

Яценко Юрій Михайлович—

учитель інформатики, спеціаліст 

вищої категорії. 

Їм підкоряються вершини! 

Вчителі року 

Т.Є., Князєвій Н.П.,  Чиж І.І, Кос-

тюченко Н.Ю., Князь С.І, Яценку 

Ю. М.. Чихар О. Б., Майданович Т. 

М., Кондратюк Л. В., Климчук Н. 

В., Примак О. В., Ільчуку О. З., 

Онопченку С. Г. 

    Витяг з наказів по школі. 

За значну роботу з обдарованими 

дітьми, розвиток їх  творчих здібно-

стей, підготовку учасників район-

них олімпіад  та конкурсів, зма-

гань оголошується подяка учите-

лям:ЄвтухН.С., ЗмієвськійН.Я., 

СокиркоА.В, ПалькоН.М., Слюса-

ревійК.В., НікіренковійВ.І., Ареш-

товичО.В., Мурсалвій Н.В., Полон-

ськійТ.В., ЖабровецьТ.В., Боро-

викН.О., Лозку В.Ф., Михайловсь-

кійТ.Г., Князєвій В.М., Павленко 

Дякуємо нашим учителям 
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Від щирого серця вітаємо 

вас з Новим 2009 роком! 

Смійтесь, святкуйте, роз-

важайтесь від усієї душі! 

Бажаємо, щоб Новий Рік 

приніс у ваші домівки без-

ліч подарунків, веселий та 

радісний настрій, нових ві-

рних друзів і особисті пере-

моги. Нехай кожен ваш 

день і година будуть щасли-

вими і приносять лише 

найкраще, а на обличчях 

завжди сяє усмішка. 

А ще — хай у Новорічну ніч 

здійсняться всі ваші омрія-

ні бажання! 

     РЕДКОЛЕГІЯ 

2009— РІК БИКА 

наступає 29 січня 

Бик – це символ прихильності 

традиціям, працездатності, 

владності. 

тел. 2– 13—80 

4—24—00 

Завжди ПЕРШІ 

Дорогі друзі! 

Шановні учителі та учні! 

Вітаю Вас з наступаючим Новим Роком!  
Минув ще один семестр. Позаду кілька міся-
ців навчання. Настає новий рік, який принесе нові радощі і турботи. Хтозна, що на нас че-
кає. А тому бажаю всім здоров”я у новому 

2009 році, успіхів у всіх починаннях, здійс-
нення заповітних мрій. Нехай новий рік при-
носить Вам лише приємні несподіванки, а ту-
рботи та негаразди залишаються в старому 

році. 

Марія Євтушок — Президент учнів-
ського парламенту школи 

ЗОШ №1 

ШКОЛА 

E-mail 

emschool_1@ukrpost.ua 


