
―Артек‖ – це непростий табір. Він складається з 

таборів: ―Кипарисного‖, ―Лазурного‖, ―Лісного‖, 

―Річного‖, ―Польового‖, ―Морського‖, ―Янтарного‖, 

―Хрустального‖. В кожному таборі дітей розподіляють 

за віком в загони. Кожен ранок починається з зарядки і 

триває дуже насичено та емоційно. Завдяки жорсткому 

графіку, ми встигали все. Була строга дисципліна, поб-

лажок нікому не давали.  Але водночас там не було так 

і суворо, завдяки різній цікавій діяльності, яка була 

кожен день. Особливо цікавим було сходження на 

Аю—Даг, Ведмідь-гору, щоб стати справжнім артекі-

вцем. Всі події не могли обійтися без вожатих, які 

супроводжували нас, вони стали нам справжніми 

друзями.  

Артек — це цікавий і радісний табір. 

          Козюн Павло, 9-А кл. 

сний керівник – Марченко 
Л. С. Загалом, весь відпочи-
нок запам’ятається мені та 
моїм подругам на все жит-
тя. Я в цьому впевнена. 

Нові люди, нові знайомс-
тва, враження, яких дуже і 
дуже багато, і, навіть, знан-
ня – це все було з нами. 
Особисто від себе хочу дода-
ти, що цей відпочинок був 
найкращим з усіх для мене. 

Отже, раджу все ж таки 
знаходити кожному час для 
відпочинку. Після нього 
повертаєшся додому з нови-
ми силами, прекрасним на-
строєм і духовною рівнова-
гою.  

 

Пойда Оксана,  11-Г кл.                                                                    

Який прекрасний час – літо! Справж-
ній відпочинок, спілкування з друзями, 
розваги, маса цікавих моментів та істо-
рій, які згадуватимуться.  

А що ж як це все може відбуватися під 
час навчального року? Саме так сталося з 
нами – дітьми, які відпочивали в  смт 
Сергіївці, Білгород - Дністровського ра-
йону Одеської області. З 10 травня по 31 
травня  15 дітей з нашої школи, а в ціло-
му 130 дітей з району, вчителі – вихова-
телі, насолоджувалися відпочинком на 
березі Чорного моря, в санаторії 
«Патрія». 

Багато всього хочеться розповісти, по-
ділитися. Тому почну із самого початку. 
Приїхавши туди, всі ми, звичайно, були 
стомлені. Як і має бути, дітей оселили по 

кімнатах. На наступ-
ний день нас ознайо-
мили з санаторієм: з 
його правилами, 
установами, захода-
ми, розпорядком 
дня. Ми потроху по-
чали звикати. 
Звичайно, як і в кож-
ному центрі відпочи-
нку, проводилося 
лікування, тому при-

близно  час від дев’ятої години ранку до 
третьої дня був часом процедур. Після 

цього ми ходили на море (пляж), а 
кожного вечора проводилися цікаві 
конкурси, свята. Іноді переглядали 
фільми. 

Через тиждень відбулася перша 
екскурсія, на якій ми ознайомилися з 
історією санаторію «Патрія», відвіда-
ли місцевість, 
лиман. 

 Друга наша 
екскурсія, на 
яку зібрався 
майже весь са-
наторій, була 
довшою, ніж 
перша, тим самим і набагато цікаві-
шою. Це був виїзд до Білгород – Дніс-
тровського замку. Величезні споруди, 
башні, високі стіни, по яким можна 
було ходити – все це було дуже ціка-
во, захопливо. На початку  екскурсії 
нам розповідали історію замку, про 
саму будівлю. За бажанням діти мог-
ли сфотографуватися біля зброї, від-
відати «кімнату жахів» (надзвичайно 
цікаву, на мій погляд). Відвідавши її, 
я та моя подруга на власні очі поба-
чили знаряддя, пристрої, якими кату-
вали в далекі часи князівств.  

Дуже радісною для моїх подруг і 
для мене була та новина, що нашим 
вчителем-вихователем буде наш кла-
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З новим навчальним роком, шановні читачі та дописувачі газети 

“Шкільна стежина”! Наша редакція щиро бажає всім нових вражень, ус-

піхів у навчанні, щоб цей рік став ще цікавішим і насиченим позитивними 

емоціями. Газета з вами поруч крокуватиме у чарівну Країну Знань, 

створюючи літопис рідної школи. 

У сьогоднішньому випуску газети ми вирішили  розповісти, яким ціка-

вим і захоплюючим було для наших школярів літо 2011, починаючи з на-

вчальної практики та екскурсій, закінчуючи відпочинком на березі моря 

чи за  рубежем рідної України.  Читайте розповіді своїх друзів, пишіть 

нам про свій відпочинок. 



реду нас чекали головні і дуже відпо-

відальні змагання — фінал обласних 

літніх спортивних ігор. І одразу піс-

ля відпочинку на морі нас чекала 

ще більш інтенсивна підготовка, 

адже до змагань залишилося 

всього два тижні. 

 Як бачите, навіть відпочинок ми, 

волейболісти, поєднуємо з трену-

ваннями, що і принесло відповід-

ний результат: у липні ми стали 

першими в області. 

Літо залишило на згадку море 

позитиву, гарні враження і бага-

то нових друзів. 
 

      Юлія Мельник, 11-А  кл 

Літні канікули—це завжди приє-

мно. Закінчились уроки, позаду за-

лишились дзвінки, перерви, хвилю-

вання. Але найбільше насолоди 

приносить відпочинок на березі 

моря: жарке сонце, легкий віте-

рець, ніжна прозора вода, чайки…  

Цього року і нам, спортсменам, 

неабияк повезло. За гарні резуль-

тати і досягнення для нашої во-

лейбольної команди виділили 

декілька путівок в один із найкра-

щ и х  с а н а т о р і ї в  Є в р о п и — 

―Феміда‖. Але і там ми не забува-

ли про волейбол. Кожного дня 

проводили тренування і брали 

участь у товариських зустрічах. 

Проти нас на поле виходили грати 

не тільки команди дівчат, а й хло-

пців, і майже завжди перемога 

була на нашому боці. Ми старали-

ся не втрачати форми, адже попе-

ня з топографії, спортивної 

естафети, медичної допомоги та 

святкове  закриття.  

     На урочистому закритті пере-

можці та призери в 

загальному заліку 

були нагороджені 

преміями та грамо-

тами за підписом 

голови райдержад-

міністрації. Подарунки, нагороди 

від організаторів та спортсменів 

отримали також всі, хто перемагав 

у залікових та незалікових видах 

змагань .  

  В результаті змагань наша шко-

ла зайняла 4 місце. Ми із задово-

ленням провели ці три літні дні 

поряд  із своїми однолітками з 

інших шкіл району. 
 

         Данильчук Ірина, 9-Б 

Вже стало доб- рою традицією 

в кінці травня на початку червня 

проводити районну спортивно-

туристичну гру ―Котигорошко‖, в 

якій завжди бере участь і наша 

школа.  

 З першого по третє червня 2011 

року відбувалися змагання 

―Котигорошко‖ в урочищі Гори за 

Підлубами.  

  Сюди з'їжджаються ті, хто праг-

не не просто перемогти чи відпо-

чити, а й вдосконалитися фізично 

і духовно, самоутвердитися особи-

сто й колективно.  

Тому ―Котигорошко‖ давно пере-

став бути спортивно-туристичним 

зльотом, він став іміджевим  осві-

тянським заходом, результати виступу 

на якому не лише характеризують ко-

манду з 10-12 чоловік, а є обличчям 

школи. А тому й везуть 

сюди все найкраще: 

спортсменів, артистів, 

костюми, декорації, пере-

творюючи гру ще й у ви-

ставку  декоративно- 

прикладного мистецтва. 

Не дивиною є присут-

ність тут директорів шкіл  чи їх заступ-

ників, що вболівають за свої команди. 

  У змаганнях брали участь школи I-II  

та I-III ступенів. Змагання були такі: 

туртехніка, ДАІ, спортивна естафета, 

пожежна підготовка, топографія та 

медична допомога. Також виставляли-

ся бали за   художнє оформлення.  

    В перший день було відкриття . На-

ша команда брала участь у відкритті 

заходу.  

      На другий  день змагань відбува-

лися такі конкурси: ДАІ, пожежна під-

готовка та туртехніка.  

     В останній день проходили змаган-

мабуть, тому, що наша культура 

і мова схожі. Наступного літа я 

хотів би знову там побувати.  
 

               Шпак Вадим, 7-А кл.    

Я вже втретє побував за  кордо-

ном. Цього літа група дітей з нашо-

го району їздила на відпочинок до 

Польщі. Ми відвідали багато ціка-

вих історичних місць, їздили купа-

тися на Біле озеро. Ємільчинці 

проживали у місті Владава. Це місто 

красиве та квітуче. Для нас організу-

вали конкурси та ігри, в яких ми 

майже завжди одержували перемогу. 

Мені у Польщі дуже сподобалося, 



насічки, які лущать зерно і відсипають 

висівки), і механізовані, так звані 

―німецькі‖, що виробляли модель віт-

ряка,  та дерев'яні фігурки хліборо-

бів—творіння сільського однорукого 

умільця(нині вже покійного) Тихона 

Романчика. Є унікальні експонати, 

наприклад, домашній млин з метале-

вим редуктором. В експозиції є і 

―космічний‖ хліб. Вага кожного бухан-

ця 3,5 –4,5 грамів. В упаковці 10 хлі-

бин. В музеї є хліб, точніше жито, яко-

му 3 тисячі років. Його було знайдено 

в  селі Панасівці Миколаївської облас-

ті під час  археологічних розкопок. 

Музей завжди збирає багато відвідува-

чів, у тому числі іноземних туристів. 

Однак потенційними відвідувачами 

вважається учні шкіл району або обла-

сті.   

  Дейнеко Лев, 9– А кл. 

На початку червня, під час 

практики, багато дітей нашої шко-

ли побували у музеї Хліба . 

Цей музей  знаходиться у школі 

села Велика Цвіля. Екскурсії в 

ньому проводять учні місцевої 

школи. Гостей у музеї зустрічають 

хлібом та сіллю на вишитому руш-

нику. Музей поділяється на три 

зали. Перша зала  присвячена ве-

теранам Великої Вітчизняної Вій-

ни. На великому стенді знаходить-

ся фотографії учасників війни з 

села Велика Цвіля. Також у залі є 

компоненти, з яких пекли на той 

час Партизанський хліб.  

У другій залі розміщено стенд з 

прислів'ями та приказками про 

хліб, макет вітряка, який за допо-

могою вітру молов зерно на муку, 

макет внутрішньої частини селян-

ської хати, в якому жила колись 

селянська родина. А ще там знахо-

дяться дерев'яні статуетки сільсь-

кого умільця, які він виготовляв 

лівою рукою, праву руку він утра-

тив на війні. В третій залі знахо-

диться найголовніший експонат 

музею — цар-сніп, який зроблено 

з пшениці, жита, вівса і ячменю. 

Цей сніп є ознакою добробуту лю-

дини. Також тут розміщено  пар-

тизанська їжа і їжа, яка побувала у 

космосі. Є хліб, який виготовляли 

колись у давнину різні народи. Ще 

є ріг достатку, який подарували 

музею, а також коровай, виготов-

лений з каменю .  

Тульєва  Віта, 6-Б кл 

Також експозиція музею включає 

колекцію національних хлібів усіх 

п'ятнадцяти республік колишньо-

го СРСР, колекцію жорен, в якій є і 

звичайні, й унікальні(вони мають 

   Також ми побували у вітальні, в 

якій найбільше нам запам'яталося 

дзеркало в гарній дерев'яній оправі, в 

яке колись дивилася Леся., піаніно, 

біля якого  стоїть стіл на різьблених 

ніжках, та стільці з високими спинка-

ми, з гарною  лампою.  

  Потім ми перейшли в нову кімнату, 

запам'ятовуючи все, що траплялося 

нам. 

    Найсвятіше  і найцікавіше місце в 

музеї—дитяча кімната Лесі. У кутку   

стояло її ліжечко. Тут завжди живі кві-

ти.  

    Наш клас запам'ятає на все життя 

цю подорож в дитинство Лесі Україн-

ки. 

                     Романюк Аня  

       Котвицька Ірина, 7-А кл. 

На мальовничій околиці міста 

Новограда — Волинського, де бе-

реги споконвіку тихо обливає 

Случ, вабить око біла, чепурна ха-

тина, в якій ми побували з нашим 

класом на екскурсії у червні цього 

року. Найчіткіше запам'ятався 

приїзд, адже саме тоді  ми побачи-

ли джерело в траві, котре дзюрко-

тить неподалік від будиночка . Са-

ме тут, в цій оселі, народилася  

українська поетеса Лариса Петрів-

на Косач.  

  Біля цієї оселі стоїть скульптура          

Лесі Українки, вбрана в мармуро-

ву  українську сорочку.  

  В музеї ми побачили багато ці-

кавого з особистих речей родини 

Лесі Українки. Дитяча кімната 

Лесі, вітальня Косачів, робочий 

кабінет батька.  

  Ще нас вразила картина з мав-

кою,  яка стояла біля молодої бе-

рези. Тут і гриби, пеньочок, вбра-

ний в траву луг. 

   Протягом  всієї екскурсії нас 

супроводжували чудові екскурсо-

води, які розказували нам  історію 

кожного предмета, який займав 

місце в Лесиному житті.  



 Щоосені  після вересне-

вого клопоту Ви з нетерпін-

ням чекаєте затишного чер-

воно-золотого жовтня, ра-

зом з яким приходить і Ва-

ше професійне свято - День 

Учителя. У кожного він 

свій—галасливий і різноба-

рвний чи спокійний і серде-

чний. Але є те, що об'єднає 

в цей день всю вчительську 

родину—радість від учнів-

ських вітань, хвилювання 

від щирих слів подяки, а 

головне—відчуття важливо-

сті обраної вами  професії.  

 

 Дорогі наші вчителі! Ба-

жаємо Вам міцного здоров'я 

й оптимізму, впевненості у 

своїй силі й правді, на-

тхнення й творчості для су-

часної, розумної і доброї 

освіти.  

 Будьте успішними, кра-

сивими,  мудрими, достой-

ними й переконливими у 

Вашій благородній місії—

навчити,  дати знання, відк-

рити дитині світ.  

 

      Хай Вам щастить!!! 

    Дорогі вчителі!!!  

 Спасибі сердечне, душевне , велике  

 За Ваші знання і навчання. 

 Успіхів , щастя , здоров'я без ліку  

 І уклін до землі за старання, 

 

Радісні будьте із блиском в очах, 

 Учні умінням втішають хай Вас. 

 Снаги Вам і творчості  

на шкільній ниві! 

 Із Днем Учителя ! Будьте щасливі! 
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