
Для кожного з нас осінь 

навіює якісь певні почуття та 

спогади. Найчастіше це спо-

гади про перші теплі осінні 

дні, яскраве жовтневе сонце і 

таке ж яскраве обпавши лис-

тя. Ця осінь видалась саме 

такою. І хоч сонце ще засліп-

лює очі, воно вже не дарує 

нам тепла. 

Проте  теплими днями зу-

стріла осінь нашу шкільну 

ярмарку, 

яка відбу-

лась 23 

вересня. 

Учні 2-

11х кла-

сів гос-

т и н н о 

запрошу-

вали відвідувачів купити 

саме їх товар. Багатьма кла-

сами було представлено 

композиції, які радували око 

покупців. Активну участь  

брали і покупці, які що- 

перерви стояли біля 

«прилавків», розплачую-

чись за щойно придбану 

смакоту. Найбільш попу-

лярною, на мою думку, 

була домашня випічка, 

адже велика частина учнів 

смакувала саме нею. 

Ярмарка стала 

одним з найулюб-

леніших свят у 

нашій школі, тому 

що для багатьох 

учнів це був пев-

ний досвід, а для всіх став 

місцем, де можна весело 

та смачно провести перер-

ви. 

Мазуркевич Яна, 

 9-А клас 

Ярмарка «Осінь 2011» 

Назустріч тестуванню    
У цьому навчальному році 

на базі нашої школи  організо-

вані міжшкільні факультативи 

для учнів 11 класів  шкіл райо-

ну. Їх мета -  розширити коло 

знань учнів з окремих предме-

тів, підготувати до участі у 

предметних олімпіадах, до 

здачі зовнішнього незалежно-

го оцінювання.  

Серед факультативних пре-

дметів: українська мова, хімія, 

біологія, математика та гео-

графія. Кожен учень, який 

має бажання відвідувати 

необхідний йому курс, по-

винен написати вступний 

тест. За результатом  тесту-

вання визначається, прохо-

диш ти чи ні. Адже поглиб-

лене вивчення предмету на 

факультативі вимагає пев-

ного рівня знань.  

Кожне заняття триває одну 

годину тридцять хвилин. За 

цей час учні встигають  повто-

рити, а дехто й вивчити, уже 

давно забутий матеріал. Вчи-

телі нашої школи, які ведуть 

заняття, стараються якомога 

зрозуміліше та детальніше 

розповісти декілька тем за 

пару, але, звичайно, щоб доб-

ре зрозуміти тему, учневі тре-

ба багато працювати  ще й само-

стійно. 

А чи потрібні нам взагалі фа-

культативи? Чи потрібно їх від-

відувати? Думаю, так. Адже цей 

додатковий урок допоможе кож-

ному краще розуміти предмет, 

повторити матеріал, який вивча-

вся у 5-10-их класах. Також є 

можливість познайомитися з 

новими людьми, оцінити свій 

рівень знань у порівнянні з 

іншими, знайти друзів та з 

користю для себе провести час. 

Отже, ходити чи не ходити на 

факультативи? Це вже вирішує 

сам випускник, який незабаром 

піде у самостійне життя. 

Лугина Настасія, 11-Б кл. 

ВИПУСК  №25 

31  ЖОВТНЯ  2011 
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про їх подвиги, в нашому селищі спору-

джено декілька пам’ятників. 

А як же ті жінки, що чекали своїх чоло-

віків? Чи задумувалися ми про тих матерів, 

чию голову так рано покрила чорна хуст-

ка? Саме за їхню терплячість і спорудили в 

Ємільчиному пам’ятник Солдатській Вдо-

ві. 

Відкриття цього меморіалу відбулося 23 

вересня в нашому парку, де вже встановле-

но обеліск Слави. 

Віктор Балюрко, Володимир Яценко, 

Леонід Філоненко та багато   інших офі-

ційних осіб були присутні на цій подої. 

Відкриття супроводжувалося співами  

районного аматорського колективу 

―Дозвілля‖. 

На цьому гранітному пам’ятнику 

зображено жінку, яка в лівій руці тримає 

військову каску, а в правій—сніп. Пог-

лянувши їй у вічі, одразу ми побачили 

весь той смуток і біль, який вона пронес-

ла через все своє життя. 

По закінченні заходу всі присутні 

поклали квіти до підніжжя пам’ятника в 

знак шани і вдячності. З особливою ува-

гою спостерігали відкриття пам’ятника 

учні 10-Б класу. Кожен з нас розуміє, що 

материнське горе - найтяжче, сльоза-

найскорботніша. Пам’ятаймо про це 

завжди.  

                 Чиж Катерина,  

                 Євтушок Марія , 10-Б к л. 

  

Ємільчине… Здавалося б таке малень-

ке селище. Але і його не оминули страш-

ні воєнні роки. Смерть – це невід’ємне 

слово тих часів, 

якого боялися від 

малого до старо-

го. Саме воно 

підкосило життя 

багатьох чолові-

ків, наших діду-

сів та прадідусів. 

Але медалі тих, 

хто залишився, 

в и б л и с к у ю т ь 

хоробрістю і 

мудрістю. Щоб 

зберегти пам’ять 

            7 жовтня відбувся семінар педа-

гогів-організаторів та представників 

учнівських парламентів шкіл району. 

Нашу школу представляв замісник пар-

ламенту Мартинюк Олег та психолог 

Матяш Марина Андріївна, які поділили-

ся з нами своїми враженнями:  

М а р т и -

нюк Олег: 

—На се-

мінарі був 

проведений 

тренінг на 

тему ―Я і 

мої емоції‖, 

де нас на-

вчали пра-

вильно контролювати свої емоції, вміти 

спрямувати свої здібності та навички, 

розпізнавати добре і погане, визначали, 

чи вміємо ми керувати, віддавати нака-

зи, приймати поразки т.д. Мені сподобалась 

в п р а в а 

―Геометричні фі-

гури‖. В ній кожен 

обрав одну фігуру, 

яка визначає хара-

ктер людини. Мої 

емоції переповню-

вались, і кожен 

отримав задово-

лення від проведе-

ного часу. 

Матяш Марина 

Андріївна: 

—В стінах гімназії нас гостинно зу-

стріла методист Марина Степанівна 

Рацун, яка представила багаторічну ро-

боту педагога-організатора з Підлубівсь-

кої школи. Ми поділилися враженнями 

та проблемними питаннями, які. на 

жаль, є в кожного з нас. 

Запам’ятались вправи-розминки, які про-

вела для нас директор Киянської 

школи, а саме ―Життя на роздоріж-

жі‖, де  обговорювалась тема шкід-

ливих звичок у бурхливому потоці 

життя наших дітей. 

Хочеться, щоб подібні семінари 

проводились частіше та обговорюва-

лись важливі актуальні теми разом. 

 

 

 

Інтерв'ю брала Дідус  

Ірина Миколаївна                                                                                 

туру нам з радістю погодився Піка Мико-

ла Михайлович—районний прокурор. 

Наш 10-Б клас разом з Костюченко Ната-

лею Юріївною, яка погодилася нас супро-

 В житті кожної людини рано чи пізно 

постає питання вибору: чим займатися, 

яку професію обрати? Сьогодні ми— де-

сятикласники, проте скоро часу на розду-

ми зовсім не залишиться. 

 Багато хто з моїх однолітків вже вирі-

шив, чим займатися в майбутньому. Та, як 

на мене, більшість все ще в пошуках. І 

для того, щоб зробити правильний вибір, 

ми потребуємо поради та легкого по-

штовху. Звичайно, батьки та вчителі зав-

жди раді допомогти, та, окрім цього, дуже 

важливо отримати інформацію про різні 

професії, як кажуть,  з перших рук. 

 Надати таку інформацію про прокура-

водити, привітно зустрів саме він. Ми-

кола Михайлович розповів нам не лише 

про функцію прокуратури, а й зробив 

невеличку екскурсію по її затишним 

кабінетам. Кожен, хто мав якісь запи-

тання, міг задовольнити свою цікавість. 

Окрім цього, ми отримали інформацію, 

необхідну для нашого віку про адмініс-

тративну та кримінальну відповідаль-

ність. 

 Я вважаю, що це був дуже корис-

ний урок. Сподіваюся, що ця інформа-

ція в подальшому стане в пригоді не 

лише для мене. 

Дармограй Даша ,10-Б кл 

Відкриття пам’ятника Солдатській Вдові     

Я і мої емоції   

День відкритих дверей у районній прокуратурі 
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19 жовтня пройшов конкурс ―Веселий по-

їзд‖. В ньому при-

йняли участь учні 4-

5 класів. Головними 

завданнями учасни-

ків було пройти 

заданий маршрут та 

на кожній зупинці 

виконати певне 

завдання. Так як 

зупинками були класні кімнати, учні швидко та 

весело бігали по школі, не боячись отримати 

зауваження. Першими до фіналу пройшли учні 

5-А класу. Вони випередили всіх інших з неве-

ликим відривом. Потім кожна команда учасни-

ків виконала веселі англійські пісень-

ки. Свято пройшло весело, адже це 

дуже цікаво -  виконувати різні завдан-

ня, а потім тішитися перемогою. 

Четвер: Свято алфавіту(3кл.); радіопе-

редача ―Ми вивчаємо 

англійську‖. 

Учні 3х та 2х класів із 

задоволенням демонстру-

вали своїм гостям, що вони на-

вчилися за такий невеликий пері-

од вивчення іноземної мови. 

П’ятниця: “Поетична година‖; 

" Для чого ми вивчаємо англійсь-

ку‖; " Що таке кохання?‖;  -

‖Тварини — наші друзі ―— виховна го-

дина. 

Засідання дискусійного клубу ―Чому 

ми вивчаємо англійську?‖ пройшло у 

вигляді свята, на яке прийшли шекспірів-

ські герої Ромео та Джульєтта, прозвуча-

ли вірші Роберта Бернса, Редьярда Кіплі-

нга, Томаса Мура в оригіналі. Згадали і 

про всесвітньо відому групу ―Бітлз‖, 

прозвуча-

ла їх ком-

позиція 

―Let It 

Be‖.  

На 

поетич-

ній годи-

ні у 9х класах звучали вірші кращих анг-

ломовних поетів світу. 

А 6-Б клас у гості до себе запросив і 

своїх батьків на театралізо-

ване свято ―Тварини-наші 

друзі‖. 

Загалом тиждень пройшов 

насичено і цікаво, тим 

більше, що наступний тиж-

день  - КАНІКУЛИ(!!!). 

 

Мазуркевич Яна, 9-А клас 

З 17 по 21 жовтня в нашій школі 

проходив тиждень англійської мови. 

Багато учнів школи прийняли акти-

вну участь у цьому святі. 

План проведення тижня англій-

ської мови був такий: 

Понеділок: відкриття тижня; 

виставка газет і малюнків;  олімпіа-

да(І тур). 

Треба сказати, що газети вражали 

своїм  яскравим оформленням та 

цікавим змістом, а малюнки по-

дитячому були добрі. 

Вівторок: подорож у ―Королівство 

Граматики(7-А кл.); радіопередача 

―По Великій Британії‖ (10– Б кл.). 

Захід ―Королівство граматики‖ -  

свято, на якому 

зустрілись Pre-

sent Continious 

and Present Per-

fect. Учні успіш-

но розрізнили 

хто є хто. 

Ведучі радіо-

передач  приєм-

но здивували нас англійською вимо-

вою . Слухачі навіть не здогадались, 

що вели радіопередачу учні 10-Б кла-

су. 

Середа: “Веселий поїзд‖;  англійсь-

ка вікторина (10 кл.);  подорож в краї-

ну англійської мови. 

завуч школи. В програмі були конкурси, 

вірші, сценки. Все це відбувалося на анг-

лійській мові. Підготовлені сценки і вірші 

на англійській мові стали справжнім феєр-

верком, можливо, навіть вибухом весело-

щів і несподіваних знахі-

док. 

Але, як і на кожному святі, 

найцікавіше чомусь прохо-

дять конкурси. Так само і в 

нас. А конкурси були різ-

ні: ми швидко читали ско-

ромовки, розгадували кро-

сворди, називали казки, де 

головними героями були 

Нещодавно наш 6-Б клас разом з клас-

ним керівником Князєвою Наталією Пет-

рівною провів чудове свято. Мабуть, ко-

жен з нас має улюблену домашню тварин-

ку або тваринку, що проживає в дикій 

природі. Саме цим істотам 

ми відвели годину свята. 

Вона називалася «Аnimals 

are our friennds», що в пере-

кладі на українську мову 

означає «Тварини – наші 

друзі». 

До свята приготувалися 

всі учні нашого класу. Були 

запрошені батьки учнів, 

Тиждень англійської мови 

Тварини – наші друзі 

тварини, вгадували тварину по рухам 

учасників. А ще з закритими очима ма-

лювали тварини на дошці і, розплющив-

ши очі, голосно заливалися сміхом, бо 

тварина виходила надто кумедною. 

«Свято вдалося» - ці слова сказали всі 

учні і батьки. Ніхто не вийшов з класу не 

усміхненим: батьки згадали англійську 

мову і зрозуміли, що ми знаємо іноземну 

мову краще них, а ми отримали насолоду 

від того, що принесли радість нашим 

батькам і ще раз, тільки в ігровій формі, 

пригадали матеріал минулих уроків. 

Левченко Світлана, 6-Б кл 

Провели урок... 

здобуті нами в школі, ми повинні донести 

до дітей, допомогти їм вчитися. 

На цьому уроці ми проводили 

різні пізнавальні ігри з англійсь-

кої, вчили нові букви та літери,  

навіть розмовляли з класом іно-

земною мовою. Всім другоклас-

никам було особливо цікаво діз-

натися щось від нас. Діти вияви-

лись дуже кмітливими і  прагну-

ли до знань. Дивлячись на них, 

одразу згадуєш свій 2 клас, коли 

ти, як вони, з зацікавленістю слухав вчите-

19 жовтня в 2-А класі був відкри-

тий урок з англійської мови. Князєва На-

таля Петрівна запро-

сила нас,  учнів 10-Б 

класу , щоб ми поспі-

лкувалися з учнями 

початкової школи.  

Ми – старшок-

ласники і  є прикла-

дом для молодшого 

покоління. Знання, 

льку, знав мало і не усвідомлював всієї 

важливості знань у твоєму житті. Якщо 

їм щось не вдавалось , ми допомагали їм 

зробити правильно. Не всі мають задатки 

до англійської та на цьому уроці ми поба-

чили, збагнули, якщо плідно працювати, 

все неодмінно вийде. Все залежить від  

тебе. Сподіваємося, це не єдиний урок, 

що ми провели з дітками, адже за ці хви-

лини ми дуже звикли до них, та хочемо 

знову провести з ними час. 

Примак Марія, 10-Б кл 



поспілкуватись з іншими 

авторами. 

Назва конкурсу в перек-

ладі з грецької  означає 

―верхній голос‖. Вона 

символізує високе призна-

чення поетичного слова, 

його естетичну цінність. 

Фестиваль-конкурс 

«Оксія» відбувся 28 верес-

ня у приміщенні районно-

го Будинку культури. Він 

зібрав разом авторів вір-

шів майже з усіх населе-

них пунктів Ємільчинсь-

кого району. Всього було 

28 учасників. Для них не 

було вікових обмежень: 

брали участь і ще геть 

юні,і досвідчені майстри 

Українська земля  багата 

на різноманітні таланти. 

Вона народжує чудових 

музикантів, неперевершених 

художників, майстерних 

співаків,  дивовижних пое-

тів. В кожному куточку 

України є обдаровані люди. 

Серед жителів нашого краю 

- Ємільчинщини- теж багато 

таких. Одними з найяскраві-

ших творців мистецтва є 

поети. Вони  пишуть прек-

расні твори, але мало хто 

знає про це. Тому районний 

фестиваль-конкурс  

«Поетичний марафон 

«Оксія» став чудовою мож-

ливістю для авторів заявити 

про себе, представити гро-

мадськості свою працю, 

слова.  Кожен учасник мав 

десять хвилин для презента-

ції своїх віршів. Поезії оці-

нювалися у трьох номінаці-

ях: «Лірика», «Тверді та 

довільні форми», «Гумор». У 

кожній номінації було три 

переможці.  

Учні нашої школи теж 

приймали участь у конкурсі . 

І двоє з них зайняли треті 

місця. Це  Сорока Микола у 

номінації «Лірика» та  Алі-

луйко Наталія у номінації 

«Тверді та довільні форми». 

Їх творчі роботи читайте у 

нашому номері на 4 сторінці. 

Алілуйко Наталія, 11-Б кл 

   Золоті розсипи пера… 

Мабуть, у кожної людини,  

Яка живе  на світі цім, 

Є рідний край, є рідний дім, 

А також рідним 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 

У царстві дивному стоїш. 

Тварини і рослини тут 

Живуть у іншому якомусь світі. 

Прислухайся, щось шелеснуло, 

Та не лякайся, друже мій, 

То ходять мешканці лісні. 

То ж будь уважним і шануй  

Ліси Полісся, бо таких  

Ніде у світі більше не знайдеш. 

Гордись, бо це твій рідний дім, 

І край твій рідний навіки. 

 

Микола Сорока, 8-Б кл 

   

Вона летить усе вперед,  
Не оглянувшись ні на мить. 
 
«Можливо, варто зупинитись,  
Можливо,мить ловить не полишити... 
Краса, краса, а все ж життя- 
Це не одна тільки вона.  
Амбіції, кураж двобою...»  
Запал з'явився мимоволі. 
 І думки швидкі-блискавиці  
Злетіли вгору, 
мов ті птиці. 

 
 
Мить, ще одна і ще – 
От і все життя людське...  
І наприкінці життя оті, 
Що мить ловили 
I без прекрасного жили ,    
Хіба ж не пролунає їхній шепіт у ночі. 
 «Ти  зупинись..  
І все-таки ти придивись....» 
 

Алілуйко Наталія, 11-Б кл. 

Летить-бринить чудова мить, 
І все навколо струменить,  
І всі летять за нею вслід, 
Частіше навіть наосліп. 
 

А все ж колись один із тих,  

Отих людей, на жаль, сліпих, 
Почує голос з висоти:  
«На хвилю ти хоч зупинись  
І придивись!  
Краса навколо неймовірна...»  
Та вже його щось манить мимовільно,  
Й не чує він кінця тих слів, 
Що стиха мовлені були.. 

 
Все кличе й кличе:  
«Подивись, уважно дуже придивись!  
Чи бачиш ти ?  
Чи не тремтить 

У тебе щось у грудях цих?». 

 
Так промовля природа вся,  
А мить швидка вже не чека. 

Учні 11-Б класу з класним керівником  
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