
Війна…Це слово чорного 
кольору. Кожного року наша 
країна відзначає чергову 
мирну весну, але час, фрон-
тові рани та хвороби не-
вблаганні. З кожних 100 пе-
реможців в живих залишило-
ся лише двоє. І ця сумна 
статистика змушує нас, всіх 
тих, хто народився після 
Перемоги, з особливою по-
шаною, турботою і увагою 
ставитись  до кожного  вете-
рана Великої Вітчизняної 
війни. 

Щороку в ці дні оголошу-
ється хвилина мовчання, 
тричі звучать залпи військо-
вого салюту, і всі ми в цю 
хвилину думаємо про своє, 
а по суті – про одне й те ж: у 
думках згадуємо своїх дідів і 
прадідів, які на полях битв 
віддали життя заради Пере-
моги, заради нашого життя і 

нашого майбутнього. 
Пам’ять про предків – не 

тільки історичних, а й безпосе-
редніх представників наших 
сімей – складає головне ба-
гатство нашої душі. У нас са-
мих – пряме продовження 
моральних, культурних, істо-
ричних цінностей дідів і праді-
дів. Пам’ять про загиблих свя-
щенна: ―Під кам'яною могиль-
ною плитою – світова історія‖, 
- як говорить Гейне. Героїзм 
воїнів Другої світової війни… 
Ми не можемо знати всіх поі-
менно, але хіба в імені спра-
ва? Те, що здійснили ці люди, 
не потребує коментарів. 

Навіть не знаючи імен, ми 
згадуємо про них добрим сло-
вом, і не випадково саме ве-
лика кількість квітів – саме у  
могили невідомого солдата. 
Всі вони, наші дорогі ветера-
ни, воювали не за власний 
добробут, воювали за свободу 
Батьківщини, боролися за 
незалежність народу. Тому й 
безсмертні вони. Адже люди-
на живе доти, поки про не па-
м’ятають. 

Наша школа активно долу-
чилася до святкування Дня 
Перемоги. Учні 2-8 класів зу-
стрічали ветеранів, жителів 

селища квітами, яскравими 
кульками, стрічками. Вчителі 
та одинадцятикласники стали 
учасниками святкового мітин-
гу, поклали квіти до обеліску 
Слави і привітали всіх вете-
ранів.  

 
У День Перемоги 
Ми маємо змогу 
Вклонитись своїм ветеранам. 
Їм випало стати 
В ту юність крилату І бачити 
землю у ранах… 
Вклонімось!  
 
Покладені квіти, 
Усміхнені діти, 
Де воїн лежить невідомий. 
Тож будемо вдячні, 
Що зможем сьогодні 
Живі повернутись додому. 
 

Примак Марії 9-Б 

Місяць травень- це 
найкращий місяць у році.. 
Це час, коли пробуджуєть-
ся від всякого сну приро-
да, це час оновлення  і 
природи, і людської душі, 
це час, коли дзвенить у 
блакиті пташиний спів, 

коли травами і квітами 
замаїться земля, теплий 
весняний вітерець прино-
сить до нас свято Матері… 

Це свято святкується з 
1914 року за проханням 
Анни Джервіс, дівчинки, 
яка втратила маму і звер-

нулася з пропозицією до 
Конгресу США вшановувати 
щорічну найближчу і найдо-
рожчу людину-маму. 

На Україну це свято при-
йшло в 1929 році. Згодом 
призабулося, і лише у 1990 
році знову відродилося. Що-
річно, в другу неділю трав-
ня, ми святкуємо прекрасне 
свято - свято  Матері. 

Таке свято пройшло у 
нашому класі, на нього ми 
запросили  наших мам. Учні 
підготували найкращі слова 
вдячності та найкращі поба-
жання, проспівали багато 
чудових пісень, проводили 
різні ігри :для хлопців — ―Чи 
вміємо ми готувати‖, для 
дівчаток— «Накрий стіл на 
мамин день народження», 
провели гру «Ніжні слова», 
«Презентуй улюблену стра-
ву мами». 

У кожній родині кращою 

господинею є мама, яка 
вміє готувати смачні і різні 
страви, на свято кожна  
мама приготувала найулю-
бленішу. 

Мама – найдобріша, 
найсвятіша, найрідніша 
людина для кожного з нас. 
Вона – корінь життя, бере-
гиня роду людського, з неї 
починається і любов, і доб-
ро, і життя. Дорогі друзі! 
Бережіть своїх матерів так, 
як вони бережуть нас. Да-
руйте їм радість і спокій. 
Для них ви завжди залиша-
єтеся дитиною. 
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Свято матері та 

День Перемоги 

1 

Конкурс «Грінвіч» 2 

Вибори президен-

та парламенту 

2 

Гаряча пора для 

випускників 

3 

Швидко минають 

шкільні роки 

3 

Конкурс «Бережіть 

ліс!» 

4 

Наш клас 4 

У ЦЬОМУ 
НОМЕРІ: 

На поклик власної душі, 
Що здатна нас карати грізно, 
Спіши до матері, спіши, 
допоки ще тобі не пізно 
Допоки жде тебе вона,  
Щоб потім боляче не стало, 
щоб материнська сивина 
Тобі на совість не лягала. 
Допоки ще не перейшов у зга-
дку образ рідний, щирий, 
Свою їй ласку і любов 
Даруй, не відаючи міри. 
 Важливі справи залиши, 
Вони ще можуть почекати, 
Спіши до матері, спіши. 
Допоки є на світі Мати! 
 

 Всім мамам ми хочемо по-
бажати міцного здоров'я, 
безмежного щастя, радості і 
любові, низький Вам уклін! 

   
 Учениця 5-а класу 
Букша Анастасія 



А попереду канікули !!! 

Козюн П.-8-А, Овсійчук С.-9-Б, 
Коршак Ю.-10-Б, Брановиць-
кий Р.-11-А. 

Кожен школяр, який брав участь, отримає 
сертифікат учасника конкурсу ―Грінвіч‖ та су-
веніри. 

А учні 7-А та 7-Б взяли участь у конкурсі 
світлин видавництва Кембридж, де потрібно 
було сфотографуватися з книжкою чи підруч-
ником цього видавництва. В подарунок ми 
отримали сучасний словник з англійської мо-
ви. 

Вивчаймо іноземні мови, бо ці знання обо-
в'язково знадобляться у житті! 

 

                     Кондратюк Аня, учасниця 
конкурсу, учениця 4-А класу. 

На початку травня в нашій школі від-
булися вибори президента парламенту 
школи.  На класних  

зборах  8-9 класів учні пропонували 
кандидатів з своїх класів на цю посаду. 
Так кандидатом з 8-А класу стали Борта 
Валерія, а Козюн  Павло подав свою 
кандидатуру як самовисуванець, з 8-Б 
класу — Жабровець Світлана , з 9-А — 
Мартинюк Олег , з 9-Б класу — Боровик 
Богдан. Вони написали свої автобіогра-
фії та передвиборчі програми, з якими 
учні школи могли ознайомитися протя-
гом тижня. Наші кандидати в своїх пе-
редвиборчих програмах виклали вибор-
цям свої пропозиції що до зміни життєді-
яльності школи. Найбільш поширеними 

були такі  пропозиції:  

урізноманітнити життя школярів   
заходами розважального харак-
теру ; 

збільшення кількості спортивно 
–культурних змагань ; 

знайти спонсорів для нашої шко-
ли. Для досягнення запланова-
них цілей. 

Взяли участь у таємному голосу-
ванні 258 учнів школи з 5-11 класів. 
Проти всіх проголосували 5 учнів, за 
Борту Валерію  віддали 30 голосів, 
за Жабровць Світлану—45 голосів, 
за Козюна Павла—46 голосів, за 
Мартинюка Олега – 55 голосів. Тому 

президентом пар-
ламенту школи 
став Боровик Бог-
дан — учень  9-Б 
класу , за якого 
проголосували 72 
учні школи. 
Щиро вітаємо Бог-
дана з почесним 
званням президен-
та парламенту 
учнівського самов-
рядування. Бажає-

мо гідно нести це звання , легкої  спів-
працюючи з учнями та вчителями . 

 

Педагог-організатор Євтушок  
Наталія Миколаївна. 

ку, писати підсумкові контрольні 
роботи , які запропонувало Міні-
стерство освіти і науки України 
з метою моніторингу та поліп-
шення Державного стандарту з 
української мови, історії, мате-
матики, англійської мови. 

   Слід зазначити, що всі від-
чули відповідальність за ре-
зультати своєї праці, тому, добре 
попрацювавши, учні 5-8 класів напи-
сали контрольні роботи. Надіємось, 
що усі задоволені: і учителі своїми 
вихованцями, і учні своїми досягнен-
нями. А якщо і трапилось неперед-
бачуване, то кожен зрозумів, що , 

Ох, і гарячим видався цього року 
травень для нашої дітвори!  

  Четвертокласники здавали дер-
жавну підсумкову атестацію за 
курс початкової школи. Як хвилю-
валися вони, адже це перші у їх-
ньому житті екзамени!  

Учні 9, 11 класів прагнуть якнай-
краще здати свою державну підсу-
мкову атестацію,  тому що у вели-
кій мірі результати покажуть, чого 
вони варті сьогодні.  

Школярам 5-8 класів випала 
―доля‖, окрім планових контроль-
них робіт , яких чимало з кожного 
предмета в кінці  навчального ро-

мабуть, бракувало 
старанності, ба-
жання, наполегли-
вості до навчання.  

   Спілкуючись з учнями, ми почули, що 
завдання були нелегкі, всі мусили ―попотіти‖, 
але задоволені, що все вже позаду. А попе-
реду — ЛІТО!!! 

   Ну, що ж, редакція шкільної газети щиро 
радіє з усіма дітьми , що ще один навчальний 
рік позаду, а попереду — КАНІКУЛИ!!! 

ШКІЛЬНА СТЕЖИН А  

Стр. 2 

Вже стало доброю традицією, що учні 
нашої школи беруть участь у різноманіт-
них конкурсах, олімпіадах із різних пред-
метів. 

Цього навчального року школярі мали 
змогу взяти участь у І Всеукраїнському 
конкурсі з англійської мови «Грінвіч». На 
конкурс прийшли всі охочі учні 3-11 кла-
сів, які хотіли перевірити свої знання з 
англійської мови.  

Найбільше балів отримали такіучасни-
ки: Борса Л.–3-Б, Кондратюк Анна—4-А, 
Москальчук М.—5-Б, Марченко М.—6-А, 

ресами. 
Перш за все на тренінгу було завдан-

ня - охарактеризувати себе, підібравши 
епітети, які починаються на ті букви, які 
містить ваше ім’я. Таким чином ми діз-
нались коротку характеристику про кож-
ного! Другим етапом було ознайомлен-
ня інших про наші мрії, інтереси, місця, 
де ми почуваємось комфортно, страви, 
які ми полюбляємо. Відповідно до цих 
характеристик, учнів поділили на групи. 
На мій погляд, це було дуже вірне рі-
шення, адже ми не тільки навчились 
працювати в парах, а й дослухатися до 
думок інших, малознайомих людей, 
вчилися довіряти. Таким чином ми за-
клали перші основи дружби. Кожна гру-
па створила образ успішної людини. 
Тут, звичайно, у кожного було своє уяв-

лення, свої міркування, але ми з радістю 
вислухали один одного! 

Цей тренінг не лише зблизив нас, а й 
дав можливість висловити свою думку. 
Так як кожному надавалось слово, діти 
заклали основу ораторства перед публі-
кою. 

Хочеться відмітити, що наші учні чудово 
вміють формулювати думки, мають хоро-
шу уяву! Відразу видно хороша робота 
вчителів, відчувається «рука» нашої шко-
ли! 

Також слід подякувати ведучій тренінгу 
Анастасії, вона створила дуже насичену, 
але водночас вільну обстановку, зуміла 
зацікавити учнів, як молодших, так і стар-
ших класів. Надіюсь, що традиція, запо-
чаткована нею, буде продовжуватись і 
надалі.  

Арештович Світлана, 10-А кл 

20 травня  на засіданні членів пар-
ламенту відбувся тренінг, який про-
вела Романюк Анастасія! 

Ще ніколи парламент не проходив 
в такій варіації! Особисто я  полови-
ну учнів, які входили до парламенту 
школи,  не знала. Саме цей тренінг 
допоміг нам ближче познайомитись, 
поділитись думками, ідеями, інте-
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роботи, реферати, практичні і лабо-
раторні. Але останні дні навчання 
промайнули, як мить, не встиг ще 
усвідомити, а вже й останній урок…  
І лише згодом починаєш розуміти, що 

тепер дійсно фінішна пряма… Все! 
Кінець! Ми більше не сядемо за шкі-
льну парту, для нас більше не пролу-
нає шкільний дзвінок… Мимоволі в 

пам'яті спливають  перший урок, лагідна 
усмішка першої вчительки, перша п'ятірка 
і перші невдачі, перше несміливе зізнання 
в коханні. Скільки всього було! Скільки 
безсонних ночей, проведених над книжка-
ми! Більшість школярів зараз не розумі-
ють мене. Правильно кажуть: починаєш 
цінувати лише тоді, коли втрачаєш… 

Або хоч сповільнити! Але це не можли-
во… Ми закінчимо школу і розлетимось по 
всьому світу… У кожного випускника своя 
дорога у житті,  у кожного — своя доля. 
Можливо, вже через декілька років дехто 
й не згадає про свою шкільну родину, але 
зараз так боляче розлучатись зі школою… 

Випускники! Попереду нас чекають 
екзамени, здача зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступ до вищих навчальних 
закладів. Тому хочу побажати всім здоро-
в'я , терпіння, наснаги і успіхів у всіх почи-
наннях. 

 
     Руденко Анастасія , 11-Б 

Швидко промайнули шкільні ро-
ки… Занадто швидко… Отак не 
встиг озирнутись — і вже стоїш на 
порозі самостійного життя. Страшно 
покидати стіни рідної школи, яка за 
ці роки стала справжньою домівкою 
для всіх нас. ―Що ж чекає попереду?‖ 
- це питання час від часу виникає в 
кожного одинадцятикласника. А по-
переду в нас доросле життя з усіма 
його труднощами, постійними злета-
ми і падіннями, розчаруваннями, 
розбитими надіями і сподіваннями, 
нездійсненими мріями.  

А так хочеться побути дитиною! 
Так хочеться повернутись у безтур-
ботне босоноге дитинство! Знову 
пережити те хвилювання, коли впер-
ше переступаєш поріг школи, коли в 
перше тремтячою рукою виводиш 
букву у зошиті… 

Нещодавно здавалось, що шкіль-
ні роки нескінченні, що ніколи не 
закінчаться безкінечні контрольні 

Кінець травня… У кожного з нас 
по-різному асоціюється ця пора. От у 
учнів 9 та 11 класів думки лиш одні 
— екзамени. Державна підсумкова 
атестація підведе підсумок 
навчання у школі кожного 
випускника, покаже слабкі і 
сильні сторони його знань, 
заставить замислитись над 
своїм майбутнім. 

Другий семестр став для 
багатьох вирішальним, він 
був не лише частиною на-
вчального року, а й підгото-
вкою до ДПА, ЗНО. А як же 
проходила власне підготов-
ка? Учні весь свій вільний 
час віддавали на повторен-
ня, поглиблене вивчення 
предметів, які їм допомо-
жуть в майбутньому вибра-
ти професію, користува-
лись допомогою репетито-
рів, вчителів, відвідували 
підготовчі курси, брали участь в 
олімпіадах при вищих навчальних 
закладах (до речі, окремі випускники 
9-х класів вже мають право на поза-
черговий вступ за результатами та-
кої олімпіади) , купували і вчили ма-
теріал з додаткової літератури. Лише 

уявіть: весь свій вільний час ви сиди-
те за підручником. Але як приємно 
буде побачити позитивний довгоочі-
куваний результат.  

18 травня – у наших випускників 
був останній шкільний день, і поча-
лась активна підготовка до ДПА. 
Перше випробовування для них від-
бувалося 20 травня – переказ з укра-
їнської мови, 23 травня – історія 

України або математики, і  26 травня – 
останній екзамен на вибір. 

Емоції наших учнів просто перепов-
нюють : хтось неймовірно задоволений, 

що наближається закінчення школи, 
хтось дуже засмучений, але всі, без 
винятку, надзвичайно хвилюються за 
те, що їх чекає попереду! 
Готуються випускники до екзаменів 

та здачі ЗНО дуже завзято! Адже, щоб 
результат був хороший, потрібно чи-
мало посидіти за книжками! Ми повто-
рюємо пройдений раніше матеріал, 
перечитуємо всі підручники. Хоч це 
все важко і потребує багато терпіння, 
зусиль, але ми віримо, що в нас все 
вийде, і ми вступимо до того навчаль-
ного закладу, про який мріяли! 
Дорогі учні нашої школи, ми, випуск-

ники, бажаємо вам натхнення, терпін-
ня, старанного навчання та творчих 

злетів! Любіть та поважайте свою шко-
лу, своїх вчителів, батьків, друзів, адже 
це саме те, що робить наше життя яск-
равим, сповнене любові та тепла! Успіху 
у всіх ваших починаннях! 

 
Філоненко Світлана 9-Б, Романюк 

Анастасія 11-А. 

Ці дні тихо в школі. Одинадцятикласники з'являються лише на консуль-
тації та державну підсумкову атестацію. Але як приємно бачити їх всіх ра-
зом, коли вони готуються до Останнього дзвоника та випускного вечора, 
фотографуються з друзями, посміхаються своїм учителям.  

 У їх  очах десь закрадається сум: ніби і хочеться  у самостійне життя, 
де немає опіки дорослих, де все вирішуєш і вибираєш сам, але…  

Усе минає... Але, шановні випускники, нехай стіни рідної школи завжди бу-
дуть з вами у вирішальні моменти вступу, здачі сесій, курсових,  диплом-
них,  докторських…Знання, які ви отримали від своїх учителів, обов'язково 
вам знадобляться. Адже життя все попереду і все лише тільки починаєть-
ся. Щасти вам!!! 

Стр. 3 



У нас веселий, дружний клас. 
Менше хлопців серед нас. 
Жваві, милі та веселі, 
Оченята всіх горять, 
Хочуть всі відповідать. 

 
 

Серед нас таланти маєм, 
Ми танцюєм і співаєм, 
Гарну пісеньку для вас 
Заспіває Настя враз. 

 
 
 

Вмілі вірші ми складаєм, 
Вправно їх розповідаєм, 
Нумо, Даша Дармограй, 
Вірш швиденько зачитай. 

 
 
 

Щоб уяву розвивати, 
Нам потрібно малювати. 
Олівці та фарби в раз 
Намалюють цей пейзаж 
(художник нашого класу  - 

Примак Марія) 
 
 

Сапачук, Федук та Пугаков 
Забили у ворота гол. 
Люблять у футбол зіграти, 
М’язи швидко розвивати, 
Щоб Шевченка наздогнати, 
Потрібно добре працювати. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Кольорові нитки брали, 
Промінь сонця вишивали, 
І на чистім полотні 
Оживали промінці. 
(Майстрині нашого класу: Демченко В., 
Філоненко С.,  
Сокирко Н.) 

 
І Онопченко Ірина 
На кларнеті грає вміло. 
Нова пісня – ото клас! 
Презентація для вас. 

 
Як слухняно і старанно 
Діти вчать на фортепіяно 
Грати ноти, чути ритм, 
Дивувати грою світ. 
(відвідають музичну школу :  
Чиж К., Лісовська Н., Філоненко С.) 

 
З нетерпінням ми чекаєм 
Радо літньої пори, 
Вам усім ми побажаєм 
Відпочити від душі 
 
 
 
 
 

Учні 9-Б класу з класним керівником Мурсаловою Наталі-

єю Вікторівною та учасники курсу “Практичної журналіс-
тики” під керівництвом Палько Н.М. 

Головний редактор: Лісовська Анастасія 
Художній редактор: Суй Вікторія 
Журналісти: Примак Марія та Філоненко Світлана 
Літературний редактор:  Євтух Н.С. 
Технічна підтримка:  Філоненко К.В. 

Мабуть, у кожної людини, 

Яка живе на світі цім, 

Є рідний край, є рідний дім, 

А також рідний є і ліс. 

Для мене місцем таким є 

Полісся - гарне і дзвінке. 

Яке ж Полісся та без лісу, 

Густого й гарного завжди. 

Зайдеш до нього, 

І ти наче в якомусь царстві, 

Де усі: 

І тварини, і рослини — 

Живуть у іншому якомусь світі. 

Прислухайся: щось шелеснуло, 

І не лякайте, друже мій, 

То може бути житель лісу, 

Що хоче просто привітатись 

З тобою, — гостем цих лісів. 

І може, зайдеш ти колись 

У ці краї, у ці ліси, 

Й до тебе є одне прохання: 

Будь чемним з жителями лісу, 

Поводься гарно і будь чесним, 

Бо ліс - це рідний дім, це рідний 
край, 

 На початку травня 10 учнів нашої школи, а саме: 
Сингаєвський О., Савочкін С., Букша А., Швець Т., 
Ковтонюк К., Сорока М., Осіпчук А., Омелянчук О., 
Кондратюк А., Степанчук М.,— взяли участь в ра-
йонному конкурсі "Бережіть ліс!" , який проводив рай-
держлісгосп. 

Результатів ще немає. Але ми пропонуємо вашій 
увазі творчу роботу учня 7-Б класу Сороки Миколи. 

Спілкуйтеся з  нами 

  Email:  emscool_1@ukrpost.ua   

  Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 


