
перемогами. У цьому році Настя при-
везла з Житомира ІІ місце з російської 
мови і світової літератури, ІІІ місце з 
укр. мови і літератури та І місце з кон-
курсу на кращого знавця української 
мови  ім. П. Яцика. 

Поповнила наші перемоги уче-
ниця 10–Б класу Алілуйко Наталія, яка 
зуміла вибороти у цьому році три при-
зові ІІІ місця: з історії, правознавства 
та географії. Весь шкільний колектив 
радіє і гордиться вами, дорогі наші 
Насте та Наталіє. За результативну 
підготовку учениць слова вдячності 
отримали в свою адресу учителі: Шпак 
В.М,  Слюсарева К.В.,Мошківська Т.М., 
Чихар О.Б. та Мурсалова Н.В. 

Шановні учні школи! Ваше місце 
також може бути поряд, біля вершини. 
Цього лише треба захотіти… 

 

Заступник директора з навча-
льної роботи Палько Н.М.   

Якщо людина хоче в жит-
ті чогось досягти – вона ставить 
перед собою мету і шукає шля-
хи її досягнення. Шлях цей не 
буває легким. Потрібно долати 
труднощі, переборювати в собі 
лінь, невпевненість, другоряд-
ність. Пізнати незвідане, отри-
мувати нові знання (часто до-
сить самотужки), бути у постій-
ному пошуку свого удоскона-
лення.  Але, як правило, велика 
праця винагороджується: не 
тільки ти сам, але й оточуючі 
тебе люди бачать у тобі щось 
нове, сильніше, важливе.  

Предметні олімпіади – це 
шлях до навчального Евересту. 
Хтось лише зробив перші кроки, 
хтось пройшов певний етап і 
зупинився перепочити. А є й 
такі, хто, зібравши всю свою 
силу волі, свої знання, вперто і 
впевнено прямують до верши-
ни. Кожного року наша школа 

радо вітає своїх найкращих інтелектуа-
лів, які добувають славу собі і своїм 

учителям. Про переможців районних 
предметних олімпіад ми вже писали у 
одному із попередніх часописів. А сьо-
годні хочеться привітати всіх нас з пе-
реможцями ІІІ обласного туру Всеукра-
їнських предметних олімпіад, які гідно 
представили район. Це учениця 11-Б 
класу Руденко Анастасія, яка вже декі-
лька років поспіль радує нас своїми 

Щороку напередодні 
святкування 8 березня в 
багатьох класах нашої 
школи вітають своїх мам, 
бабусь, вчителів та дів-
чат школи зі святом вес-
ни. Тож наш 5-Б клас 
вирішив не відставати 
від такої традиції і влаш-
тувати для своїх рідних 
цікаве свято.  

До святкування всі 
готувалися заздалегідь. 
Ми підготували стінгазе-
ту з фотографіями наших 
матусь і привітаннями зі 

святом. А також власноруч 
зробили квіти для кожної мами. 

На свято були запрошені 
всі батьки нашого класу. В про-
грамі було все: конкурси,  де-
кламування віршів, сценки, 
привітання і, звичайно, співа-
лись пісні. 

Особливо цікаво проходи-
ли конкурси, в яких хлопці кла-
су показували свою майстер-
ність в приготуванні їжі, догляді 
за немовлятами та в своєму 
красномовстві. 

Активними учасниками 
свята були не тільки учні класу, 
а й їхні мами та бабусі. Було 
дуже весело і цікаво. Всі учас-
ники свята отримали подарун-
ки: мами—від дітей, а дівчат-
ка—від хлопців. 

Наприкінці свята був дов-
гоочікуваний солодкий стіл, 
адже ні одна мама не прийшла 

на свято без улюбленої до-
машньої страви. 

Та кожному святу прихо-
дить кінець. Ці декілька годин 
свята пройшли як одна хви-
линка. Кожен зробив для 
себе якийсь висновок: мами 
зрозуміли, що ми стали вже 
більш самостійними й дорос-
лими, а ми те, що наші мами 
– найкращі у світі. 

 
 Левченко Світлана, 5-Б кл.  
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10 березня в нашій школі від-
бувся вечір пам’яті «На вічнім 
шляху до Тараса». Учні 9-Б класу 
старанно готувалися до свята. На 
репетиціях нам було важко зігра-
ти сцени з поем «Катерина», 
«Тополя», «Наймичка», адже не 
завжди можна передати словами 
справжнє страждання. Але з цим 
завданням учні впорались. Режи-
сером постанов та всієї програми 
була наша улюблена вчителька 
української мови  і літератури 

Шпак Валентина Миколаївна.  На сцені ми 
відчували її підтримку і тому перевершили 
себе: показали, що ми справжні актори. 

З великою увагою глядачі – учні школи 
– слідкували за діями поеми «Катерина» у 
виконанні Пугакова Василя, Лісовської 
Анастасії, Овсійчук Світлани, які показали 
тяжку долю молодої дівчини Катерини, 
коли батьки вигнали її з рідної хати. В сце-
ні «Тополя» Дармограй Дар’я, Примак Ма-
рія, Суй Вікторія вдало відобразили гірке 
життя української дівчини, яка чекала на 
коханого, але не діждалась.  

Неперевершеними були Онопченко 
Ірина, Федук Роман, Чиж Катерина в сце-
нах з поеми «Наймичка». Глядачі були в 
захваті від почуттів, які зуміли відобразити 
актори. Також Романчук Дмитро надзви-
чайно вдало зіграв Т.Г. Шевченка за пись-
мовим столом, передав його думки про 
долю рідної України, які  поет викладав на 
папері. 

Кожен з учнів 9-Б класу був без-
доганний в українських костюмах. 
Ніби на час всі перемістились у ше-
вченківські дні і відчули те, що від-
чував і бачив навколо себе Великий 
Кобзар – воістину знавець українсь-
кого народу. 

 
Лісовська Анастасія, 9-Б клас 

по всій Україні. Основна мета конкурсу 
— привернути  якомога більше школя-
рів до розв'язання математичних задач, 
а також популяризувати математичні 
ідеї та підтримати талановитих учнів, 
сприяти розвитку їх інтелектуальних 
здібностей, активізації творчої діяльнос-
ті вчителя. 

Завдання конкурсу складалися так, 
щоб кожен учень, навіть той, хто не дру-
жить з математикою, знайшов для себе 
серед запропонованих завдань цікаві й 
посильні, адже всі завдання відповідали 
віковим особливостям учнів різних кате-
горій, мали прикладне спрямування, що 
на даному етапі розвитку шкільної мате-
матичної науки є надзвичайно важли-
вим. 

Рік у рік кількість учасників конкурсу 
у нашій школі збільшується і цього року 
склала 81 чоловік, це були учні 2-11 
класів, зокрема хочеться відзначити 

Давно вже визнали всі люди 
Її главою всіх наук. 
Вона потрібна всім і всюди,  
Без неї ми немов без рук. 
 

Розумні й кмітливі, дотепні й вина-
хідливі школярики продовжують ви-
пробовувати власні сили. Уже стала 
традиційною участь і учнів нашої шко-
ли у Міжнародному математичному 
конкурсі ―Кенгуру‖ - масовому змаганні 
під девізом ―Математика для всіх‖, 
який проводився 17 березня 2011 року 

найактивніших школярів: 2-А кл. (9 
уч), 5-Б та 6-А кл. (8 уч), 7-А кл. (7 
уч), 3-А, 5-А та 10-Б (6 уч), а також 
подякувати всім учителям почат-
кових класів та учителям матема-
тики за участь  у конкурсі. 

 Тож тепер чекаємо на резуль-
тати. Сподіваємося, вони будуть 
гідними, адже наші учні достойні 
бути переможцями! 

  
Учитель математики 

Філоненко К.В. 

На вічнім шляху до Тараса 

З “Кенгурятком” подружися—й математики навчишся! 

Слово поета—невмируще 

збірки учні нашої школи чита-
ли відомі і гарні твори поета. 

Надзвичайно талановиті 
учасники – Євтушок Марія, 
Дармограй Дар’я, Онопченко 
Ірина, Борта Валерія, Руденко 
Анастасія, Боньковська Мари-

на, Арештович Світлана, Боковенко 
Олена—читали відомі твори Т.Г. Шевче-
нка. 

Наших читців оцінювало досвідчене 
журі – Шпак В.М., Палько Н.М, Євтух 
Н.С, Саух О.С., Костюченко Н.Ю. 

Отже, саме так розподілилися місця: І 
місце – Євтушок М, Дармограй Д, Оноп-
ченко І., Борта В.; ІІ місце – Арештович 
С., Боньковська М.; ІІІ місце – Руденко А, 
Боковенко О. 

Стільки часу пройшло з тих пір, коли 
писав Великий Шевченко, а його твори 
звучать так сучасно, артистично у вико-
нанні учнів нашої школи. Воістину, слово 
поета – невмируще! 

 
Чиж Катерина, 9-Б кл. 

Нещодавно закінчився тиждень, прис-
вячений 140 річниці з дня народження 
Лесі Українки, але вже 11 березня наша 
школа вшановувала пам'ять справжньо-
го генія українського народу – Тараса 
Григоровича Шевченка. 

Будучи сином кріпака, він піднісся до 
найвищих щаблів людської культури. 
Доля не шкодувала йому страждань, але 
й щедро наділила талантом. Геній Коб-
заря надзвичайно багатогранний. Він 
був поетом, драматургом, прозаїком, 
мислителем, істориком, етнографом, 
фольклористом і художником, який зали-
шив великий творчий доробок. Щодо 
літературної спадщини – це 9 повістей, 
п’єса «Назар Стодоля», щоденник та 
листи і, звісно ж, «Кобзар». Саме з цієї 



Багато кого з нас цікавлять нові знан-
ня. Щоб їх здобути,  в школі проводяться 
додаткові, факультативи з різних предме-
тів. Одним із таких є міжшкільний факуль-
татив з біології. Ми вирішили дізнатись 
про нього більше, поговоривши з його 
керівником, вчителем біології,  Костючен-
ко Наталією Юріївною. 

Доброго дня, Наталіє Юріївно. Чи не 
погодитесь відповісти на кілька наших 
запитань? 

Звісно, запитуйте. 
З якою метою ви проводите факуль-

татив? І на які результати очікуєте? 
 Проводячи цей факультет, я намага-

юсь дати дітям можливість поглибити свої 
знання з біології, підготувати їх до ЗНО. 
Також ще з такою метою, щоб діти переві-
рили свої знання, покращили успіхи в 
навчанні і щоб порівняли свої знання з 
іншими дітьми. Я очікую від учнів, звісно, 
покращення знань з біології, очікую також 
гарних результатів на ДПА та ЗНО. Можу 
сказати, що діти, які відвідували факуль-
татив минулого  року, досить добре впо-
ралися з завданнями на ЗНО. Ці діти вва-
жають, що це вдалося їм завдяки відвіду-
ванню факультативу з біології. 

А скільки існує цей факультатив? 
Факультатив, який веду я, проводиться 

2 роки. Раніше його читав Сокирко Анато-
лій Васильович. Діти їздили до нього. 
Згодом цього факультативу не було, і 
Яценко Ганна Володимирівна – наш ра-
йонний методист, відновила факультатив 
на базі нашої школи. 

Цей факультатив існує тільки для учнів 
нашої школи? Чи й діти з інших сіл також 
відвідують його? 

Так, діти з інших сіл його відвідують. З та-
ких, як: Середи, Куліші, Мала Глумча, Яблу-
нець, Варварівка, Підлуби і з Ємільчинської 
гімназії. В загальному на факультатив  зібра-
но більше 50 заяв. 

Скажіть, а коли проводиться факуль-
тет? 

Десяті й одинадцяті класи займаються в 
четвер й суто одинадцяті класи — в суботу. 
Два рази на тиждень. 

Яка кількість дітей в середньому відвідує 
факультатив? 

В загальному кожного разу більше 20 чоло-
вік.  Бувало й таке, що не було навіть де сісти, 
так як кількість дітей була більша. 

А як проводиться сам факультатив? Схо-
жий на урок – з відповідями і домашніми чи як 
лекції? 

Буває по-різному: ми з дітьми ходимо диви-
тися в мікроскоп, порівнюємо ті чи інші влас-
тивості речовин, рослин. Також використовує-
мо на факультативі таблиці. Буває, навіть 
даю контрольні роботи, тести, щоб діти пере-
вірили знання. Зараз в основному йде начит-
ка матеріалу. Взагалі, факультатив прово-
диться подібно до уроку – спочатку я запитую 
дітей матеріал з попередніх тем, а далі розг-
лядаємо нову тему.  

Розкажіть, для чого ще проводяться поді-
бні заняття? 

В основному для підготовки до ЗНО, 
а також до районних та обласних олім-
піад. Цього року ми не маємо обласних 
переможців з біології, але в районній 
олімпіаді – це Руденко Анастасія 11-Б 
(І м), Алілуйко Наталія 10-Б (ІІ м), Єв-
тух Сергій 9-Б (ІІ м) 

Що ви можете сказати на кінець 
інтерв’ю? 

Можу сказати, що я дуже задоволе-
на тим, що діти хочуть пізнавати щось 
нове, що вони ходять на факультатив 
не з примусу, а тому що це їх дійсно 
зацікавлює. Мені подобається те, що 
діти за своїм бажанням відвідують 
факультет, що вони зацікавлені, бо це 
їм  потрібно. 

Дякуємо за інтерв’ю. Успіхів Вам у 
подальшому веденні факультативу. 

Дякую. 
З вчителем спілкувалися Пойда Окса-

на, Ковальчук Вікторія 

 

 

складу входили Михнюк М., Остапчук М., 
Голяка І., Міновська М., Дмитренко О., Луги-
на Н., Гойко Т., Орехівська Ю.. 

Капітаном цієї команди була Алілуйко 
Наталія. 

Правовий брейн-ринг проводився таким 
чином: всього було 4 конкурси. 1-ий – одна 
команда задавала питання іншій, а та, в 
свою чергу, – першій. Згодом команди ду-
мали над питаннями, що їх поставили, і 
відповідали. Для кращого мислення був 
музичний супровід, який організував В. І. 
Вишинський  

Інші 3 конкурси команди відповідали на 
запитання ведучої брейн-рингу – Чихар О. 
Б. Як і в кожному конкурсі, іноді команди 
упускали якісь деталі у своїх відповідях, але 
попри це старалися дати гідні відповіді. По-

Правознавство – це дуже важ-
ливий предмет, який вивчають 
учні. Для закріплення знань із 
цього предмета 18 березня о 
10:00 годині в нашій школі відбу-
вся «Правовий брейн-ринг». 

Участь у цьому змаганні взяли 
команди 10-А і 10-Б класів. Ко-
манда 10-А класу мала назву 
«Закінчені законники». До складу 
цієї команди увійшли Арештович 
С., Гринішак Т., Гринішак Д., Ме-
льник Ю., Мухаревич А., Левчен-
ко А., Антонечко О., Дем’янчук Г.. 
Капітаном цієї команди була За-
харченко Софія. 

 Команда 10-Б класу назива-
лась «Юні правознавці». До її 

трібно зауважити, що у кожної з команд 
була своя група підтримки, яка створюва-
ла позитивний настрій учасникам. 

Звичайно, ні один конкурс не може 
обійтись без журі. У нашому випадку ними 
були Матяш М. А., Шишковська Н. В. По 
закінченню брейн-рингу, журі оголосило 
підсумки результатів. За цими підсумками 
І місце зайняла команда 10-Б класу «Юні 
правознавці», а ІІ – команда 10-А класу 
«Закінчені законники». Команди отримали 
грамоти.  

Також хочу сказати, що учні, які дійсно 
учать предмети, збагачують себе знання-
ми, досягають успіхів. Отож учімося і до-
сягаймо тих вершин, до яких прагнемо.     

 
     Пойда Оксана,   10-Г клас 

Міжшкільний факультатив з біології 

 Правовий брейн-ринг  

Цікаво та захоплююче розпочали-
ся канікули для учнів 7-А, 7-Б, 8-А 
класів. 

21 березня школярі відвідали  
розважальний центр ―ФОК‖  та ТРЦ 
―‖Глобал‖, весело провівши час на 
новій льодовій ковзанці та збиваючи 
кеглі у боулінгу. Також посмакували 
справжніми  солодощами у Львівсь-
кій майстерні шоколаду. 

А зараз пропонуємо поділитися 
враженнями від екскурсії нашим ви-
хованцям.  

В. Шпак: Найбільше сподобалось 
на ковзанці катання на ковзанах, 
адже я побував вперше. А моя мама 
теж навчилась їздити на ковзанах. 

Боулінг навіть більше сподобав-
ся, ніж у Франції. 

Палько Олександр: Більше 
запам'яталась гра у боулінг, бо 
не один раз вибив ―страйк‖, тому 
отримав незабутні враження. 

Прищепа Дмитро: Залишилися гарні спогади 
від гри у боулінг. Також мені гарно смакувала 
піца у кафе. 

Примак Дмитро: Сподобалася екскурсія у ТРЦ 
―Глобал‖, ще хочу поїхати. 

Козюн Павло: Боулінг і майстерня шоколаду 
найбільше сподобалися. 

Горбик Людмила:  Найсмачніше було у майс-
терні шоколаду, де можна було побачити процес 
виробництва цукерок і придбати ласощі. 

Балинська Анастасія: А я в захваті від катка! Я 
вмію ковзатися, ще і досить вправно! 

Супруненко Оксана: Все було найкраще! 
А також дуже сподобалася екскурсія вчителям 

і представникам батьківського комітету. 
 

Н.С. Євтух, В.М. Шпак 

 Канікули у Житомирі 



Декілька я слів скажу, 

Вам про клас  свій розкажу. 

Хлопців сміливих і завзятих, 

Їх у класі небагато – 

Шість є сильних і сміливих, 

Добрих, чуйних й вередливих, 

Це не все, що я скажу, 

Ще дівчата є у нас, 

Прикрашають вони клас, 

Вміють за себе стояти, 

Силу можуть показати, 

Розум  вміють проявити 

І красою полонити. 

А наш класний керівник – 

Наш чудовий чарівник, 

Коли прийдеш за проханням, 

Відповідь дасть без вагання, 

У всьому нам допомагає 

Наша друга, класна мама. 

Старшокласниками стали - 

Спритність й розум завжди з нами, 

Знають всі 10-Г, 

Який знає майже все! 

      10-Г клас 

Березою? Полином? 
Цікаво, чим у минулому 
Був цей старий віник. 

           *** 
Дощ – по листках, 
Сльози – по щоках— 
Однаково не гріють. 

 Остапчук Денис , 7-А клас 
 
Риби в морі полягали вже на 
дно, 
Жабам ще нема спокою, 
Квакають за прекрасний день. 

Яценко Юлія, 5-Б 
 

Маленькі проліски, 
Які ж вони гарні! 
Весняний запах. 

*** 
Зимовий сніг 
Падає клаптиком з неба, 
Виблискує сріблом. 

Бриж Владислав, 5-Б 

                       Хоку 

Над випуском  працювали: 

Учнівський колектив 10-Г класу з їх класним керівником 
Марченко Л. С. 

Художній редактор: Шишковська Наталія 

Літературний редактор:Ковальчук Вікторія, а також 
творча група курсу “Основи журналістики‖ на чолі  з Палько Н. М. 

Комп'ютерна верстка: Пойда Оксана,  

                                              Балюрко Альона 

Технічна підтримка: Філоненко К. В. 

Весняний вечір, 
Співає соловей, 
Любо заслухатись. 

            *** 
Ранок. 
В хаті пусто й тихо, 
Чути, як літає муха. 

            *** 
Сутінки. 
Все тихо навкруги. 
Цвірінькає цвіркун. 

            *** 
Літня річка, 
Така чиста та прозора, 
Наче мале море. 

Жилюк Владислав, 7-А 
 
 

Кольорова веселка, 
Неначе місток, 
Повисла над струмочком 

Тульєва Віта, 5-Б 

На широкому полі 
З’явилася трава. 
Хіба вона не чудова? 

               *** 
Жабка мала, гидка? 
Чому? 
Хіба вона не довершеність 
природи? 

              *** 
Лілія – чудова квітка, 
Що росте на воді. 
Хіба це не подвиг? 

Меденко Юлія, 7-Б клас 
 
Жайворонок заливається 
щебетом, 
Роса спадає. 
Весняний ранок наступив. 

*** 
Перед цим океаном пахо-
щів, 
Здається, й самурай 
Упав би у сон 

Швець Таня, 5-Б 

Літня річка прохолодна, 
Немов водограй, 
Хай би так і залишилось. 

             *** 

Цвітіння сливи дивовижне, 
Але й йому є час – 
Весняна пора. 

       *** 
Сумний осінній вечір. 
Повний, ясний місяць 
Затуляють сутінки. 

Сорока Микола, 7-Б клас 
 

*** 
Над тихим морем 
Літають прекрасні чайки. 
Чудова днина. 

Москальчук Марина, 5-Б 
*** 

Бруньки маленькі 
Розпускаються на деревах. 
Весняна краса. 

Левченко  Світлана, 5-Б 

Хоку – це трирядкові вірші японської лірики.  Пропонуємо вашій увазі хоку учнів нашої школи.  

Вам цікаво? Читайте! 

Спілкуйтеся з  нами 

Email:  emscool_1@ukrpost.ua 

Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 


