
ВІТАЄМО ЧЕМПІОНІВ ОБЛАСТІ ! 

Поради студента   
Вперше за останній рік 

з’явився час для того, 

щоб сісти й обдумати 

цих півтора року, яких я 

навчаюсь вже не в школі, 

а у вищому навчальному 

закладі. Багато хотілось 

би розказати про нього, 

але не для того я пишу 

зараз це звернення до 

школярів. Моя мета полягає в тому, щоб 

розказати вам кількома словами про нове 

життя, в яке ви підете після закінчення шко-

ли. Це буде щось зовсім інше, аніж ви маєте 

зараз. Незрозуміле на перших порах, склад-

не, але в той же час воно захопить вас і по-

несе у вирі нових подій, і не буде вже тоді 

часу оглядатись назад, в минуле, – зали-

шиться тільки пам'ять про нього… А пам'ять 

про школу залишається різною. Хтось дяку-

ватиме їй за чудові знання, які прокладуть 

шлях у житті, а інші дивитимуться у випуск-

ний альбом і думатимуть: а все могло бути й 

інакше… 

  Але кожна людина заслуговує жити, тому 

що це – невід’ємне право кожного з нас. 

Тому перед тим, як  піти зі школи, подумай-

те, чого ви змогли добитись за одинадцять 

років навчання тут. Ще не пізно оглянутись 

назад, проаналізувати минуле і зробити 

новий крок у майбутнє. Кажуть, що один у 

полі – не воїн, але це не так. Ви – воїни 

свого шляху, який належить пройти тільки 

вам, і більше нікому з нас. Ваша головна 

зброя - отримані знання. Тож візьміть свою 

зброю в руки (хай мені пробачать мій мілі-

таристський стиль) і скеруйте її у правиль-

ному напрямку! Півроку, які у вас є попере-

ду, - це значний відрізок часу, протягом 

якого можна дуже багато всього змінити. 

Та внести зміни зможе тільки та людина, 

яка має велику силу волі й палке бажання 

досягти непідкорених, на перший погляд, 

висот у житті. Ви – не одні у цій справі, 

навколо вас є багато помічників, перш за 

все, це ваші батьки та вчителі. Не бійтесь 

запитати, попросити допомоги, якщо вона 

вам потрібна. Батьки не байдужі до вашого 

майбутнього, адже саме вони в першу чер-

гу хочуть, щоб ви стали людьми в житті. 

Вчитель – ваш перший помічник у школі. 

Його професія, як і лікаря та митця, вийшла 

з Божих рук. Тож не думайте, що їм байду-

же до ваших бажань та проблем. Кращих 

викладачів ви навряд чи вже зустрінете, 

бо в школі вас знають в обличчя протягом 

довгого часу, про вас згадують, і неважли-

во чи в хорошому тоні, чи ні – важливо те, 

що кожен із вас увійде в пам'ять вчителя й 

залишиться в ній надовго. 

Отже, часу ще достатньо. Залишилось 

тільки знайти в собі сили, щоб зайти в 

браузер, закрити вкладки на кшталт 

«ВКонтакте», «Facebook», 

«Одноклассники» та інші подібні соцме-

режі, а натомість відкрити вкладку 

«Google» і поцікавитись у всесвітній паву-

тині стосовно питань ЗНО. А далі—за 

підручники. Як писав український класик, 

«лупайте сю скалу – нехай ні жар, ні хо-

лод не спинять вас». Ваше майбутнє буду-

ється вашими ж руками, тож закладіть 

міцний фундамент для нього ще у школі. 

Випускник школи, студент    ІІ курсу юри-

дичного факультету Київського Націона-

льного  економічного університету         

ім. В. Гетьмана Палько Микола 

31 січня 2012 року 
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Кількість переможців збільшується! 

За 11 років школа виростила 62  призерів обласних предметних олімпіад.   2012 рік не став ви-

ключенням. Сьогодні відомі імена перших переможців, які отримають дипломи ІІІ ступеня: 

Алілуйко Наталія (11-Б) - з української мови і літератури та  історії, Дармо грай Дар’я (10-Б) - 

з російської мови і літератури, Дмитренко Олег (11-Б) - з  математики. ТАК ТРИМАТИ!!!  

Щомісячна газета Ємільчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

МОЛОДЦІ!!!!!!!!!                                                                                                                            У попередньому випуску нашого часопису ми 

розповіли вам, шановні читачі, про спортивні досяг-

нення команд нашої школи. Сьогодні з гордістю мо-

жемо сказати: волейбольна команда    дівчат  школи 

стала переможницею обласних змагань, а значить—

чемпіонами. Серед них: Мельник Юлія (11-А), Муха-

ревич Олена (11-А), Гринішак Тетяна(11-

А),Онопченко Ірина (10-Б), Ярошук Марія (9-Б), Бор-

та Валерія (9-А),  Лозко Анастасія (8-А).   



Канікули, канікули… Як швидко для всіх 

учнів вони пролетіли! От ще б трішки… 

поспати, погратися у сніжки, подивитись 

телепередачі… Цікаво, учительські  каніку-

ли такі ж, як і у нас, учнів? Завжди школя-

рів цікавило це питання. Прийшла пора 

знайти на нього відповідь. З початком тре-

тьої чверті вирушаємо до тих, хто організо-

вує роботу учительського колективу — 

директора, завучів. Наші журналісти Чиж 

Катерина та Євтушок Марія брали інтерв'ю 

у директора школи Ярошук Галини Мико-

лаївни: 

Галино 

Миколаї-

вно, ось і 

с к і н ч и -

лись ка-

нікули, і 

знову час 

до на-

вчання. Вони так швидко прогомоніли, 

що, здається, ми нічого не встигли зроби-

ти. А як ви проводили свої канікули? 

Невже так, як і ми , діти. 

 Єдина відмінність— під час канікул  

немає уроків.   Але вчителі підвищують 

фахову майстерність, працюють у творчих 

групах, методичних асоціаціях, на семіна-

рах-практикумах, психолого-педагогічних 

консиліумах, тренінгах, педагогічній раді, 

спілкуються один  з одним, проводять ви-

ставки, беруть участь у конкурсах. Біль-

шість методичних заходів проходять саме в 

канікулярний 

час. Так у 

кінці жовтня 

всі учителі 

школи попра-

цювали над 

організаці-

єю педагогі-

чної вистав-

ки, на якій 

були пред-

ставлені кращі методичні матеріали кожно-

го учителя.  

Психологічна служба школи провела 

психолого-педагогічний консиліум з питань 

адаптації уч-

нів 5 класів 

для навчання 

у середній 

ланці. Також    

п с и х о л о г і ч -

ним супрово-

дом педаго-

гів, які пра-

цюють у 

профільних 

класах,  став  тренінг ―Вміння співпрацюва-

ти‖. 

Працює 

т в о р ч а 

група учи-

телів з 

п и т а н ь 

виявлення 

та розвит-

ку обдару-

вань в умовах профільного навчання, яка веде 

пошук ефективних форм і методів роботи на 

у роках і в позаурочний час. 

Цікаво і конструктивно проходять педагогі-

чні ради, колектив аналізує свою роботу з 

окремих питань навчання і виховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готуючись до Всеукраїнського пілотного 

п р о е к т у 

―Відкритий 

світ‖, учителі 

с ь о м и х 

к л а с і в 

опановували 

мультимедійні засоби навчання.             

Наш колектив був представлений на 

І І  Всеукраїнському фестивалі 

педагогічних ідей ―Мій особистісно 

зорієнтований урок‖, який проходив у 

Новоград-Волинському.                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи Палько Наталія 

Миколаївна стала членом обласної 

делегації ІІІ Всеукраїнського з’їзду 

працівників 

освіти. 

 

 

 

 

 

А ще відбуваються засідання 

методичних асоціацій, проводиться 

підготовка учнів до участі у різного 

роду конкурсах, олімпіадах, спортивних 

змаганнях. Тому відпочивати нашим 

педагогам немає коли. Відпочинок нас 

чекає влітку, коли закінчиться 

навчальний рік, ДПА, навчальна 

практика. Але і у відпустці ми чекаємо 

добрих звісток про наших учнів-

випускників, які стають студентами 

ВНЗ, адже вони—дзеркало нашої 

праці... 

Розмова ще тривала, а ми думали, що, 

виявляється, ніяких канікул у наших 

учителів немає. Хіба що,вони мають 

нагоду відпочити тільки від нас, учнів.   

 

Євтушок Марія,Чиж Катерина,10-Б 
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богословської дум-

ки. Реформована 

Петром Могилою 

колегія з часом 

стала найбільшим освітнім і науковим закла-

дом Східної Європи, Києво-Могилянською 

академією. Турбувався митрополит про відбу-

дову церков і монастирів по всій Україні.           

 

 Волощук Анастасія,  

Іванов Тимур,    

Остапчук Ігор, 10-А клас 

 20 січня у читальному залі районної  

бібліотеки була проведена історична годи-

на ―Соборність — духовна єдність наро-

ду‖, на яку були запрошені учні 10-А, 10-Б 

класів нашої школи. Історична година 

пройшла за участю члена президії район-

ної ради ветеранів Володимира Кузмича 

Задніпрянця, працівників бібліотеки, учас-

ників клубу ―Джерело‖ Марини Боньков-

ської, Миколи Сороки, Олександра Дмит-

ренка, які декламували вірші . 

Ця тема виявилася для нас знайомою, 

адже саме в 10 класі на уроках історії ви-

вчається період становлення Української 

держави. Ми добре знайомі були з істори-

чним матеріалом, але хотіли дізнатися ще 

щось, можливо нове, з погляду людини, 

яка має великий життєвий досвід.  

 Соборність — поняття швидше духов-

не, ніж територіальне. Соборність будь-

якої держави тримається на національній 

ідеї, спільності духовних інтересів всієї 

громади. Явище соборності не раз виника-

ло  в українській історії. Воно то спалаху-

вало, то знову згасало. Близько 300 років 

довелося чекати українцям нового сплеску 

національної самосвідомості. Його готува-

ли наші світочі Тарас Шевченко, Іван Фра-

нко, Леся Українка та багато інших просві-

тителів. Завдяки їм національна ідея розви-

валася, набирала сили і зрештою реалізува-

лася під час народно-демократичної рево-

люції 1917-1920 рр..  

22 січня 1919 р. у Києві на майдані біля 

Софійського собору було проголошено Акт 

ЗЛУКИ Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки. Ця 

подія засвідчила споконвічне прагнення укра-

їнського народу до створення незалежної 

соборної держави. 

Саме це свято нагадує всім нам, що Україна 

нерозділена, що немає окремої Східної і Захі-

дної України, що у нас  одна єдина держава і 

ми, українці , - єдиний народ. 

Ми, молоді українці незалежної держави, 

повинні добре вчитися, любити рідний край і 

спільними зусиллями йти до високої мети —  

процвітання соборної незалежної України. 

Про це і велася розмова з ветераном праці. 

Мартинюк Олег, 

Васьківський Олександр 

Нікуліна Альона, 10-А клас 
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«Ми закликаємо всіх, 

хто живе під одним 

Законом, до 

сусідської дружби, 

злагоди і приязні» 

Петро Могила  

єю діяльністю, дозволили подолати кризу 

православ ’я ,піднести національно -

культурний потенціал нашої держави і тим 

самим визначити ―могилянську добу‖ як 

добу національного відродження.  

Народився Петро Могила в сім’ї молдав-

ського господаря(правителя) Симеона  та 

угорської князівни Маргарети. Навчався у 

Львівській братській школі та університетах 

Голландії. У 31-річному віці був обраний 

архімандритом  Києво-Печерського монас-

тиря. На цій посаді відстоював права правос-

лавної церкви і домігся її легалізації польсь-

ким урядом (1632р;  тоді Правобережна 

Україна знаходилася під владою Польщі). 

Петро Могила був відомий як провідник 

богословського-наукової роботи. Із визнач-

них учених він зібрав гурток, названий 

―Могилянським Атенеєм‖. Підготовлений 

Петром Могилою ―Катехізис‖ затверджений 

усіма православними патріархатами і нале-

жить до найбільших досягнень української 

13 січня учні 10-А класу провели 

виховну годину, представлену 415— 

річниці від дня народження Петра 

Могили. Виховний захід пройшов ці-

каво і змістовно. Учні нашого класу 

зібрали детальну інформацію про жит-

тя і діяльність              митрополита. І 

хочемо з вами, шановні учні, нею поді-

литися. 

Петро Могила — один із найвизнач-

ніших організаторів і реформаторів 

освіти в 

Україні XVII 

ст., Митропо-

лит Київсь-

кий і Галиць-

кий (1633– 

1 6 4 7 р р . ) . 

Духовні під-

валини, які 

заклав Петро 

Могила сво-



  

Вода стає святою, бо ―в ній Сам Ісус 

охрещується‖. 

19 січня- Водохреща. Час водосвяття 

та хресної ходи. В ополонці-йордані 

купалися, вмивалися, а принесеною 

додому водою за допомогою вербових 

гілочок скроплювали весь дім, садибу, 

худобу. 

Цього дня ворожили з кутею.  Дівча-

та, сховавши під фартухом горщечок з 

кутею, бігли на вулицю й питали ім’я у 

першого чоловіка, що зустрівся:  яке у 

7 січня -народження Ісуса Христа. 

13 січня - Меланки. Щедрий вечір. За 

повір’ям, у ніч на Меланку небо відкри-

вається, тому можна просити Бога про 

найзаповітніше. Переддень Старого Но-

вого року. 

14 січня - Василя. Старий Новий рік. 

‖Як проведеш цей день—таким буде й 

весь рік‖; ―На Василя годі спати, треба 

долю поспівати!‖. 

18 січня - Голодна кутя. Небо цього 

вечора відкривається, як і на Меланку. 

нього ім'я так зватимуть і чоловіка тієї 

дівчини. А у церквах майбутні свекру-

хи влаштовували оглядини дівчат 

шлюбного віку. Почасти хлопці тут- 

таки обирали собі суджену. 

Старі люди казали, що сніг на Во-

дохреща - до врожаю, зоряне небо- 

будуть ягоди. 

 

Головко Аліна 

Островська Наталія  

Сайченко Богдан, 10-А клас 

Зима, майже на рік спізнившись, завітала до нас. Прийшовши нарешті, вона увійшла в свої законні права. 

Принесла нам красу зимову, знаючи, що ми довго чекали на неї. Подарувала зима казку відразу, сиплячи і дні, і 

ночі. Мете, крутить, сипле без втоми, без упину, розсипаючи щастя довкола... Ми раді тобі, сніжна чарівнице! 

Філоненко Наталія, 7-Б 

Ми веселі та привітні. 

Дружні, радісні, всі рідні. 

Любим щастя ми шукати 

І пісні оті співати. 

Діти в нас талановиті. 

Ми є клас, ми  - 10-А. 

Кожний день для нас- це свято, 

Всі  щасливі у житті! 

А допомагає нам в усьому 

Наш прекрасний керівник. 

І вчимося ми чудово, 

Всі дивуються із нас: 

Всі оцінки, всі ці бали 

Є найкращими у нас! 

Пізнаємо життя, 

Досягаємо вершин, 

Хай всі знають, що ми — СУПЕР! 

Кілька слів про себе скажем, 

На завершення розкажем :  

―Ми - веселий, дружний  клас! 

Всі рівняйтеся на нас!‖ 

Боньковська Марина 

Пугаков Богдан 

Учні 10-А класу з класним керівником Жабровець Тетяною Валерівною та учасники 

курсу “Практичної журналістики” під керівництвом Палько Наталії Миколаївни. 
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