
Борисівна. Присутні мали наго-

ду поглибити знання з історії 

виникнення і становлення пись-

ма, його типів і особливостей. 

По закінченні конференції 

ми зачитували загадки, на які 

наші слухачі із задоволенням 

відповідали. 

Ми вдячні за допомогу в 

проведенні конференції нашому 

вчителю української мови Шпак 

Валентині Миколаївні, яка 

прищеплює нам повсякчас 

почуття національної гіднос-

ті, поваги до народу, його 

історії, любові до рідної 

української мови. 

  

Чиж Катерина, 

 Євтушок Марія, 10- Б кл. 

  

Писемність відіграє важливу 

роль  у нашому житті. Про-

блема  її виникнення у східних 

слов'ян ще не розв'язана до 

кінця. Вчені доводять, що 

спочатку письмо виникло у 

вигляді різних типів рисок, 

вирізувань на дереві.  У VII-

VIII ст. розповсюджувалося 

грецьке і латинське письмо. 

У 862—863  роках Кирило 

й Мефодій удосконалили про-

токириличне письмо й одер-

жали відому нам кирилицю. 

Саме поряд з нею в слов'янсь-

кій писемності відомо глаго-

лицю. Ці дві азбуки дуже схо-

жі, але різняться кількістю 

літер. 

Кирило й Мефодій дали 

початок нашій теперішній мило-

звучній українській мові. 

Саме про це говорилося на 

конференції ―Історія формуван-

ня української мови‖, яку провів 

9 листопада наш 10-Б клас. На 

цей захід були запрошені учні 

школи та заступник директора з 

виховної роботи Чихар Ольга 

хотілось відчувати, але в якійсь 

мірі це було весело. На мою дум-

ку, учні мого класу гідно зма-

галися у цікавих конкурсах. 

Наприклад, Горбик Людмила 

виконала чудову пісню про 

школу, і цією піснею сколих-

нула серця глядачів.  

Хоч ми і програли, ми змага-

лися чесно і цим показали, що 

всього можемо добитися самі. 

Адже доводимо свою першість 

у районних олімпіадах і вважаємо 

це найважливішим нашим досягнен-

ням‖.                                                                          

Мазуркевич Яна,  9-А кл. 

 

Отож, ми щиро вітаємо наших 

дев'ятикласників та бажаємо їм 

успіхів у навчанні, щоб вони гідно 

носили звання старшокласника. 

Вознюк Оксана, 11-В кл. 

11 листопада в актовому залі  

школи проходило особливе свя-

то. Особливим воно було для 

наших  дев'ятикласників, адже  

цього року вони стали на поріг 

дорослого життя,  на них рівня-

тимуться наші школярі. Споді-

ваємося, що вони гідно носити-

муть звання старшокласника —  

серйозної, надійної опори нашої 

школи. 

Підготували свято учні 10-

А класу разом зі своїм класним 

керівником Жабровець Тетя-

ною Валеріївною. Для кожної з 

команд були запропоновані 

різноманітні конкурси, на які  

запрошувалися або команда, 

або один представник з кожно-

го класу. Між конкурсами гля-

дачі слухали пісні у виконанні 

учнів  10-А класу. Мабуть, 

найвизначнішим конкурсом 

для глядачів і журі стало 

―Домашнє завдання‖, де дев'я-

тикласники демонстрували 

свої таланти. Учениця 9-

А класу Горбик Людми-

ла заспівала і заграла на 

гітарі пісню про школу. 

А учні 9–Б класу поста-

вили веселу сценку, 

якою справили неабияке 

враження на глядачів. І 

за підсумками багатьох 

конкурсів перемогу здобув 9-Б 

клас. 9-А посів ІІ місце, 

9-В  - відповідно ІІІ. 

  Ось якими враження-

ми поділилися з нами 

дев'ятикласники: 
―Нарешті ми старшокла-

сники, чому дуже раді.  

Свято принесло мені 

багато емоцій. Можливо, 

не зовсім ті, що мені 

У ць ому  н омер і  

 ми п і д гот ув али  

 д ля  Вас :  

День української 

писемності 

1 

Посвята у стар-

шокласники 

1 

Шкільний фести-

валь «Таланти 

2 

Крок за кроком 

до вершин 

3 

Вибір професії—

вибір долі 

3 

Фігурні вірші 4 
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бісеру. Хочеться 

розповісти і про 

учениць 2-Б класу 

Кашпуренко Вікто-

рію і Ткач Вла-

диславу, які в 

національному 

одязі, з вишива-

нками, рушником в руках виконали 

пісню про рушник. І найкращими 

талантами, родзинками цього етапу 

фестивалю стали Юлія Шевченко з 4

-Б класу та Лук’яненко Назар з 4

-А класу, які зачарували журі своїм 

прекрасним співом.  

В другому етапі фестивалю брали 

участь учні 5-6 класів.  

     Розпочав виступ 5-А клас, у  вір-

шованій формі описавши всіх учнів 

класу та їх таланти. Учні цього класу 

гарно малюють. Особливо красиви-

ми були малюнки Кондратюк Анни 

та Омельченко Оксани. Козак Олена 

сольно виконує пісні, а Ходоровська 

Олександра робить цікаві  вироби з 

паперу. 

      Завзяті, веселі учні 5-Б класу ви-

конали пісню про нашу школу, слова 

до якої написала 

класний керівник 

Тульєва Оксана 

Василівна. Носо-

ва Аня та 

Січкар Оле-

ксандр з 6-

А класу 

читали свої 

власні вір-

ші. До речі, в Олександра талант не лише 

юного поета, бо ще він гарно малює. Яро-

шук Юлія грає на акордеоні, Хільченко 

Анастасія – рукодільниця: вишиває, пра-

цює з бісером. Ось який талановитий у нас 6-А 

клас! 

      Фаворитом серед 5-6 класів став 6-Б клас. 

Приємно, що учні нашої школи дружні і допома-

гають один одному. Ось такий ціка-

вий, дружній тандем Омельянчук Насті з 5-А 

класу і Москальчук Марини з 6-Б класу подару-

вав глядачам насолоду. Можливо, не всі учні про-

демонстрували свої таланти (комусь не вистачило 

сміливості, комусь — бажання і часу), але ми 

надіємось, що наступного разу кожен знайде у 

собі цікавинку, якою можна буде похвалитись. 

  

Про таланти 7-11класів читайте у наступному 

номері ―Шкільної стежини‖. 

                                                Педагог- організатор 

Євтушок Наталія  

Миколаївна. 

      Нещодавно в нашій 

школі пройшов ціка-

в и й  ф е с т и в а л ь 

„Таланти твої, школо―. 

В програмі фестивалю 

були пісні, вірші, сце-

нки, танці, виставки, 

малюнки, поробки та 

сольні номери гри на 

музичних інструментах. Фестиваль 

проходив в три етапи. 

      В першому етапі фестивалю 

брали участь учні 2-4 класів. Розпо-

чали фестиваль найменші учасники 

учні 2-А класу, які демонструва-

ли свої акторські здібності і по-

казали сценку до пісні „ Два 

веселі гуси―. В 3-Б класі підроста-

ють два юні  баяністи – Бондарчук 

Дмитро та Радченко Денис. А на-

стрій фестивалю своїм завзяттям 

створили учні 4-А, 4-Б та 2-Б кла-

сів. В учнів 4-А і 4-Б класів були 

гарні вишивки, малюнки, вироби з 
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чі з випускниками 11 класів району, 

яка відбулася у приміщенні гімназії, 

нам розповіли багато цікавого про 

сучасний ринок праці, можливості 

вузів, їх студентське життя. Кожен з 

виступаючих якнайкраще охаракте-

ризував свій вуз, запрошуючи на 

навчання. Навчальних закладів дос-

татньо, щоб вибрати той, який най-

більше сподобається. Але все ще 

залежатиме від результатів ЗНО та 

балу атестата. 

   Думаю, що кожен випускник сер-

йозно замислюється над вибором  

професійного шляху. Мрії у всіх 

різні.  Але потрібно зважити усі ―за 

і проти‖ майбутньої професії, щоб 

потім не прийшлось жалкувати,  

міняти вуз чи професію. 

 Тож бажаю всім знайти себе у жит-

ті. 

 

                                                                                             

Дрощинська Інна ,11-В 

    Після шкільних років всі ми станемо 

на порозі самостійного життя. Прийде  

для нас час обрати для себе дорогу в 

майбутнє.  

   Нелегко обрати собі професію. На 

сьогодні налічується близько чотирьох 

тисяч різноманітних професій. Але тре-

ба обрати таку, яка принесе кожному з 

нас  задоволення від праці і користь 

людям. Важливою  є  професія лікаря. 

Лікар – одна з найдавніших професій на 

землі. Ще змалку ми пам’ятаємо  добро-

зичливих, лагідних людей у білих хала-

тах, що приходили нам на допомогу, 

коли ми хворіли. Професія лікаря потре-

бує постійного вдосконалення, великих 

знань, високої майстерності. Лікарі, 

медичні сестри, санітари перш за все 

турбувались про життя інших людей, 

виявляючи при цьому свою безстраш-

ність, мужність, вміння приймати пра-

вильні професійні рішення. 

    Я б хотіла присвятити своє життя 

дітям: хочу стати  вихователькою. Тому 

що найбільше диво і найдорожчий 

скарб у світі – це діти. Виховувати і люби-

ти дітей – найблагородніша справа. Скіль-

ки треба мати в душі тепла, любові, добра, 

щоб частинки їх передалися вихованцям! 

Професія вихователя приносить мені задо-

волення. Тільки вихователь з добрим сер-

цем може відкрити перед дітьми шлях до 

щасливого майбутнього.  

   Щоб ми змогли краще зорієнтуватися у 

виборі професії і вузу, де її можна здобути, 

23 листопада 2011 року  до нас приїхали 

представники провідних вищих навчальних 

закладів Житомирської області.  На зустрі-

Обидві команди тренував вчитель фізичної 

культури і тренер Онопченко Сергій Григоро-

вич. 

 Та це ще далеко не все. Не менш захоплю-

ючими були змагання і з баскетболу. Команда 

збірної нашої школи виграла у зональних 

змаганнях в гімназії. Згодом відбувся і фінал, 

у якому хлопці виграли у Підлубів, Симонів і 

Барашів. 

Також збірна команда хлопців з баскетбо-

лу була присутня на заключних змаганнях 

області, де виграла у Баранівського та в 

Романівського районів. На жаль, програла 

у команди Новоград-Волинська. Та це не 

завадило нашим хлопцям посісти друге 

місце і вийти у фінал обласних змагань, які 

відбудуться пізніше. 

До команди входили: Михнюк Максим, 

Голяка Ігор, Левченко Владислав, Остап-

чук Максим (11-Б), Ярошук Олександр    

(11-Б), Заєць Євген (11-Г), Лазука Володи-

мир (9-А), Піонтківський Олексій (7-А), 

Мельник Олександр (8-А), Климчук Іван 

(11-А). Команду тренував Радчук Олек-

сандр Васильович. 

Отже, спортивне життя надзвичайно цікаве. 

Всі ці ігри, від яких стомлений, але радий, що 

переміг, приносять масу задоволень, або ж і 

сум від поразки, яка дає стимул прагнути 

перемоги. Виснажливі тренування і море спі-

лкування — це  все надзвичайно захоплює. 

Сподіваємось на подальші високі дося-

гнення і перемоги!  

 

Онопченко Ірина, 10-Б кл. 

Невід'ємною частиною шкільного 

життя є спорт. Цей місяць був насиче-

ний багатьма спортивними подіями: 

відбулися шкільні змагання з волейбо-

лу і баскетболу серед дівчат та хлопців. 

В результаті вони зуміли в черговий 

раз довести першість нашої школи в 

районі. 

З 9 по 25 листопада наша школа 

проводить ряд змагань з волейболу 

та баскетболу. Доволі цікаво було 

спостерігати за ними, та я впевнена, 

що ще цікавіше попереду. 

Відкрили сезон змагань команди 

хлопців з волейболу. Першими 

були зональні змагання, які відбу-

валися 9 листопада. 11 листопада ж 

відбувся фінал районних змагань. 

За збірну школи з волейболу грали: 

Михнюк Максим (11-Б), Орехівсь-

кий Олександр (9-А), Сингаївський 

Олександрі (9-А), Дідівський Дми-

тро (9-А), Пугаков Василь (10-Б), 

Примак Дмитро(9-А). 

У зональних змаганнях збірна 

хлопців нашої школи зіграли з коман-

дою хлопців із Серід з рахунком 2:0 в 

нашу користь. Звичайно, ми всі були 

дуже раді, адже гарний старт передує 

гарному фінішу. Отож, хлопці почали 

готуватися до фіналу районних змагань 

і 11 листопада зіграли з Малою Глум-

чею (2:0), з Барашами (2:0), з Яблунцем 

(2:0), і Варварівкою (2:1). Так, тут, звіс-

но, їм довелося попотіти. Але ж і ви-

грати у 4-ох команд - це неабиякий 

результат! 

16 листопада відбулися зональні зма-

гання з волейболу у команди дівчат, а 18 - 

фінал районних змагань. До складу дівча-

чої шкільної збірної входили: Мухаревич 

Олена, Гринішак Тетяна, Мельник Юлія 

(11-А), Онопченко Ірина (10-Б), Ярошук 

Марія (9-Б), Борта Валерія (9-А), Лозко 

Анастасія (8-А), Ярошук Альона (9-Б). 

У зональних змаганнях наша команда 

виграла у команди з Серід з рахунком 2:0. 

Було доволі легко і зовсім не було хвилю-

вання, так як наша команда грала уже і на 

більш серйозних рівнях. А от у фіналі нам 

довелося злегка постаратися у грі з коман-

дою гімназії, яку ми виграли з рахунком 

2:0, а також грали з командами Рихальсь-

ка і Барашів. У кожної виграли з рахун-

ком 2:0. Це було доволі цікаво і захопли-

во. Я впевнена, що глядачам сподобалося. 
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А  ось Шевченко - справжній патріот, 

Бо досяг невиданих у творчості висот. 

В неволі, в рабстві вірші він писав, 

Глибоку душу в них він покладав. 

Дитинство, ніби каторжна хвилина, 

Е ні, не здався він, не впав він на коліна. 

Життя його хоч гірке й тяжке доволі, 

Зате він не скорився своїй долі. 

І ще він гарно малював, 

Й хороших й вірних друзів мав, 

Котрі подарували йому волю, 

Лише за те, що він мав тяжку долю.  

Ярошук Марія, 9-Бклас 

 

 

Біля поля хатку маю, 

День у день пилок збираю. 

Жде мене робота влітку, 

Оглядаю кожну квітку. 

Ліс під вечір завмирає, 

А бджола усе літає. 

Романчук Андрій, 9-Б клас 

 

Найвідоміший творець Величковський писав      
півжиття ряд фігурних віршів: 

Азбучний вірш і вірші-лабіринти - 

Це влучні, короткі, веселі й сумні. 

Іван Величковський—творець віртуозний, 

Який залишив нам цікаві вірші. 

 

 

 

Кого ж сирота , кого ж запитає: 

―О Боже мій милий! Така моя доля? 

Батька, неньку не бачив ніколи. 

Згадаю, заплачу, як тая дитина. 

А люди, хоч бачать, та людям не жаль. 

Розлука, тривога, лиш смуток й печаль‖ 

Кашпуренко Іван 

 

 

Веселка всміхнулась в ясних небесах, 

Енергія сонця у краплях прозорих заграла, 

Світ стрепенувся, мов збуджений птах, 

Недосяжна хмара у шати блискучі убралась. 

А буря минула, і сонце всміхнулось. 

Мартинюк Діана 

 

 

 

У всіх людей одна святиня, 

Куди не глянь, де не спитай ,- 

Рідніша їм своя пустиня, 

А ніж чужий зелений рай - 

Їх рідний край найкращий в світі! 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини! 
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учасники курсу “Практичної журналістики”під кері-

вництвом Палько Н.М. 
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Вірш-ехо, в якому останні два-

три склади першого рядка відлунюють дво

-трискладовим словом, утворюючи дистих; 

вірш «рак літеральний», в яко-

му рядок читається зліва направо і навпаки; 

“вірш чотиригранний”, той, що 

можна читати по горизонталі й вертикалі; 

“вірш погоджувальний”, в 

якому зі словами, вписаними між двох рядків, 
погоджено смисл і першого, і третього рядків; 

“азбучний вірш”, в якому кожне 

слово починається з нової літери за алфаві-

том; “акровірш”, в якому початкові 

літери складаються в певне слово; вірш одно-
голосний”, у якому переважає якийсь один го-
лосний звук, та ін. 

- неординарний за формою, вишуканий поетичний 

твір, у якому домінує зоровий ефект. Його витоки 

губляться в літературі давніх греків. Особливо по-

ширеним він став в епоху Бароко.  Нового змісту 
курйозний вірш набув у поетів ХХ століття.                       


