
  Вічна проблема — лю-
дина і духовність спону-
кає людей до опанування 
знань. Ви будете здивова-
ні, але я не помилюсь, що 
у щоденній праці, у твор-
чих пошуках долають учні 
наукові висоти. Багатьом 
моїм однокласникам і од-
ноліткам присутня пата-
логічна чесність і поряд-
ність, багатюща фантазія, 
невгамовна енергія, пра-
целюбність, людська доб-
рота і, нарешті, талант — 
різносторонній, багатог-
ранний, справжній.  

   За роки навчання у 
школі ми набули чимало-
го досвіду, самостійно роз-
робили власну систему 
спостережень, щоб опану-
вати програму загальноос-
вітньої школи. 

   Яскравою сторінкою на-
шого шкільного життя є ра-
йонні, обласні предметні 
олімпіади, де ми стали призе-
рами. 

   17 лютого голова Верхов-
ної ради України Володимир 
Литвин приїхав на батьків-
щину аби нагородити тала-
новиту молодь Новоград-
Волинського, Червоноармій-
ського, Баранівського, Єміль-

чинського районів грантом 
Благодійного фонду ім. Во-
л о д и м и р а  Л и т в и н а 
―Майбутнє Полісся‖. Були 
там і представники нашої 

школи. Грантом ―за 
виявлені глибокі 
знання з багатьох 
предметів‖ нагоро-
джені: Дмитренко 
Олег, Коршак Юрій, 
Алілуйко Наталія; 
―за значні успіхи у 
спорті‖ - Мухаревич 
Олена. 

  Успіх у навчанні — 
це запорука росту 

моральних якостей, і я з впе-
вненістю скажу, що силу, 
творчу наснагу ми сміливо 
перейняли у своїх вчителів 
— наставників Ємільчинсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 

Коршак Юрій, 

11-Б клас 

23 січня 2012 року в Україні ста-
ртував пілотний проект «Відкритий 
світ», у якому бере участь і наша 
школа.  Метою проекту є створення 
єдиної національної освітньої мере-
жі, підвищення ефективності навча-
льного процесу, впровадження ін-
формаційно-комп'ютерних техноло-
гій на базі високошвидкісних теле-
комунікаційних технологій 4-го по-
коління. Соціаль-
ний ефект проекту 
-  у забезпеченні 
рівної можливості 
доступу до якісних 
навчальних про-
грам кожного учня 
незалежно від міс-
ця проживання; 
підняття якісного 

освітнього рівня кожного 
школяра. 

Учні 7-Б класу та їх 
наставники-учителі ово-
лодівають новими знан-
нями за допомогою інте-
рактивної дошки, техно-
логій SMART. Учителі 
Лашевич Ірина Олексан-
дрівна (вч. математики), 

К н я з є в а 
Наталія Петрівна (вч. 
англійської мови), Бо-
ровик Ніна Олексіївна
(вч. фізики), Костючен-
ко Наталія Юріївна, 
Чиж Ірина Іванівна 
(вч.біології), Шпак Ва-
лентина Миколаївна 

(вч.укр. мови і літе-
ратури)  урізнома-
нітнюють уроки 
цікавими інтерак-
тивними задачами, 
вправами, схемами, 
ігровими елемента-
ми, які проекту-
ються на дошку. 
Менш часу йде на 
п е р е п и с у в а н н я 

умов завдань, більше залишається 
можливостей на закріплення.  

Новітні технології тісно кроку-
ють із сучасним життям. Володіти 
ними — завдання як учителя, так і 
учня. 

 

Чиж Катерина,  10-Б клас 
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Випуск №29 

У житті кожної людини є багато 
важливих етапів. Одним із найголовні-
ших - навчання у школі. 

Так 1 вересня 2011 року до 1-А кла-
су для здобуття знань прийшло 23 учні. 
Школа для них—це новий дім, нові 
умови життя та діяльності, нові 
контакти та обов'язки. Вони 
перетворилися на маленьких 
човників, які вирушили у дале-
ку подорож, де їх чекає багато 
цікавого та корисного.  

У нашому класі всі діти 
дуже енергійні, допитливі, не-
посидючі. За півроку навчання 

всі пристосувалися до нових умов 
життя, намагаються виконувати 
свої доручення. До школярів на 
уроки часто ―приходять‖ казкові 
герої із цікавими завданнями, які 
вони залюбки виконують. Учні уже 
показали свої таланти у проведенні 

р о д и н н о г о 
свята, де роз-
казували вір-
ші, смішин-
ки, співали 
пісні. Іще їм 
дуже сподо-
балось Ново-
річне свято, а 

особливо вру-
чення пода-
рунків від 
самого Діда 
Мороза. 

Та на цьо-
му наша пра-
ця не закінчу-
ється. До кінця навчального року ми 
маємо провести багато важливих уро-
ків доброти, порядності, чесності, взає-
моповаги та свято ―Прощавай, Буква-
рику!‖ 

Шевчук Тетяна Адамівна, класний 
керівник 1-А класу 

Така важлива хімія 

Вирушаємо у подорож Країною Знань 

новини‖, засідання в кафе ―Хімічні сма-
колики‖ для учнів 8-х класів, вікторина 
―Золото‖ та ерудит-гра для учнів 9-х кла-
сів, ―Добридень, я — хімія‖ для учнів 7-х 
класів,  хімічний марафон долали учні 
10-11-х класів. 

   Ми поцікави-
лись у тих, хто брав 
активну участь у 
різних заходах, чи 
сподобалось їм таке 
справжнє свято хі-

Хоча лю-
тий і налякав 
усіх нас міц-
ними мороза-
ми, але шкіль-
не життя , на 
мить зупинив-
шись, знову 
завирувало. З 20 по 24 лютого у шко-
лі проводився тиждень хімії. Коор-
динувала його роботу вчитель хімії 
Князь Світлана Іванівна. У програмі 
тижня були: радіогазета ―Хімічні 

мії. Ось що вони нам розповіли: ― Я 
й не думав, що в умовах хімічного 
кабінету можна зробити справжній 
вулкан‖.  ―А мені сподобались газе-
ти, виготовлені учнями різних кла-
сів. Там багато цікавої інформації‖. 
―А наш клас ще більше згуртувала 
командна гра‖. 

 Так, кожен предметний тиж-
день у нашій школі—це справжнє 
свято, яке залишається з нами наза-
вжди‖. 

     

  Примак Марія, 10-Б клас 

Афганська війна… Брудна, нео-
голошена … 

Та хіба війни бувають чистими? 
Будь-яка несе смерть, каліцтво, вдя-
гає в жалобу тисячі сердець, мате-
ринських сердець. У війни  холодні 
очі,       у війни свій рахунок, своя 
безжальна арифметика. 160-ти ти-
сячам наших земляків судилося 
пройти це жорстке випробування, 
3383 із них повернулися додому в 

цинкових трунах. Серед них і четверо 
наших земляків. 

Напередодні чергової річниці афган-
ської війни у нашій школі проводилися 
уроки мужності, уроки 
пам'яті, присвячені вої-
нам-афганцям. А   у 
читальному залі район-
ної бібліотеки 15 люто-
го відбулася година 
пам'яті на честь 23-ї 
річниці з дня виведен-
ня радянських військ із 
Афганістану, на якій 
були присутні воїни-афганці, голова РДА 
Леонід Забела , працівники бібліотеки і 
наш 9-А клас. Звучали слова щирої вдяч-
ності й шани воїнам-афганцям: і присут-
нім, і тим, кого вже немає  з нами. Схви-
лювали серця пісні у виконанні Михайла 

Прищепи та Олександра Деме-
щука. Всіх воїнів-афганців було 
нагороджено ювілейними меда-
лями. 

Ми маємо знати про 
страшні події безглуздої 
афганської війни і па-
м'ятати, що серед нас 
живуть люди, які в 20, 30 
років стали свідками та 
учасниками воєнних 
дій, і ми пишаємося їх-
ньою мужністю, героїз-
мом, подвигами. 

 

Сингаєвський Олександр, 9-А клас    

Година пам'яті 



Стр. 3 Шкільна стежина 

    
Вишиванка – символ здо-
ров’я, краси, щасливої до-
лі, пам’яті, порядності, чес-
ності, любові, святковості, 
оберіг. Глибокий символ 
приналежності до свого 
роду, світлих дум, пам’яті 
та любові. У народі глибо-
ко шанували вишиванки, 
зберігали їх, передавали як 
реліквії дітям, онукам.  

     Я вишиваю з дев’яти 
років. Спостерігаючи,  як 
виводять хрестик за хрес-

тиком, вишиванку за вишиван-
кою матуся та бабуся, навчилася і 
я. Спочатку вишивала маленькі 
серветки, потім – картинки, а за-
раз вишиваю рушник. На майбу-
тнє в мене плани зовсім інші, але 
вишивання для мене не закінчу-
ється. Буду вишивати у вільний 
для себе час. 

      Бажаю тим людям, які виши-
вають, вкладати свою душу в 
улюблену справу. 

 

Омельченко Людмила, 10 –Б  

ш и й 
п о г л я д 
легкою, 
забира-
ла у ме-
не весь 
вільний 
час. Бу-
ли мо-
м е н т и , 
к о л и 
хотілось 
все за-

лишити, та цікавість перемагала. Ре-
зультат перевершив всі мої сподіван-
ня, і назва з’явилася влучна  - ―Сива 

Знайомство з ліпленням на склі 
розпочалося зі звичайного спосте-
реження дев'ятирічного хлопчи-
ка.  

Одного разу, маючи багато ві-
льного часу, я зацікавився робо-
тою своєї тітки, яка саме в цей час 
готувала наочність для своєї учи-
тельської роботи, а згодом робила 
картини з пластиліну на урок 
трудового навчання. Мабуть,  
вона помітила мій інтерес, бо за-
пропонувала спробувати свої си-
ли у цьому незвичному виді мис-
тецтва. 

Робота, яка здавалася на пер-

Бурка‖. Так завдяки Тетяні Василівні 
я створив свою першу картину. Цю 
роботу в своїй колекції я й досі ціную 
найбільше. 

Маючи ідею, натхнення, художній 
смак і матеріали для роботи, можна 
ліпити оригінальні композиції. Адже 
кожна робота залежить від настрою.  

Отже, якщо хтось хоче спробувати 
створити свій пластиліновий шедевр, 
пропоную взяти скло, пластилін, туш 
і до роботи… А ваше серце саме під-
каже вам сюжет, головне не зупиня-
тись!      

 

Дмитренко Олександр,  10—Б клас 

Улюблена справа 

Серце підкаже сюжет 

побачивши, як творить моя мама. Проте 
стиль я змінила. Вчитися я зовсім не хо-
тіла, ступала олівцем так, як казало мені 
серце. Згодом з-під моєї руки почали 
виходити дивні нариси, що перетворю-
вались на зображення фантастичних 
істот. Це було моє особисте бачення сві-
ту. В дитинстві мої малюнки не були 
досконалими, згодом я розвивала свої 
уміння, збагачувала свої можливості. Ця 
справа віддає мені насолоду, а люди мо-
жуть бачити мою душу, викладену на 
папір.  

Примак Марія, 10-Б кл 

П

У кожного повинно бути хобі. За-
ймаючись своєю улюбленою справою, 
ми забуваємо буденні проблеми чи 
просто насолоджуємося. Особисто я – 
вмію малювати, тому це і стало моїм 
хобі. Свої малюнки я виконую в техні-
ці гризаль. Я малюю фантастику, те, 
що в реальному житті просто не існує. 
В ній я передаю свої почуття та емоції. 
Коли на душі неспокійно, здається 
лише олівець та папір зрозуміють те-
бе. 

Це моя справа, це – частина мого 
життя. Вперше я почала малювати,   

Це – частина мого життя 
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                    Завтра може бути пізно 
Надворі 21 століття… Наше повсякдення значно відрізняється від  життя наших батьків (що там вже говорити про 

попередні покоління). Ми маємо все, що тільки можна побажати і отримуємо це без прикладання жодних зусиль. 
Адже кожен прагне дати своїм дітям те, чого не мав сам.  Звичайно, це добре. Проте, вседозволеність часто тягне за 
собою жахливі наслідки. 

Улюблені дітки, які вдома чемні та ввічливі, потрапляючи в середовище однолітків, нерідко перетворюються в 
жорстоких створінь. Так, саме створінь. Адже по-іншому таких осіб я назвати не можу. 

Отже, покинувши рідну домівку, звичайні підлітки часто стають незвичайними правопорушниками. Згідно ста-
тистики, 50%(!) всіх правопорушень скоєні неповнолітніми. Саме цю болючу тему я б хотіла обговорити. 

 Серед правопорушень, скоєних дітьми, 70% становлять крадіжки. Крім того, неповнолітні найчастіше скоюють зло-

чини майнового характеру, де серед об’єктів посягання найбільше мобільних телефонів. Проте, це не є правилом (об’єктами 

посягання нерідко є інші матеріальні цінності). Частіше вони йдуть на такий крок не від тяжкого життя,  а в стані алко-
гольного сп’яніння, шукаючи пригод. І вони їх знаходять. Так, потім жаліють… Та вже запізно! Однією дією вони пере-
креслюють все своє подальше життя! Чи варті ці декілька хвилин ,,слави’’ подальшого щастя?! Чи варто це сліз батьків, 
які, нічого не розуміючи, лише пошепки промовляють:,,Моя дитина не винна...’’?  А хто ж тоді винен? 
Ця ,,дитина’’скоїла злочин і має бути покараною за нього… 

В такі моменти тато-мама звинувачують себе. Так, в певній мірі вони дійсно винні, та відповідати ж прийдеться не 
їм! 

Боляче спостерігати, як ще зовсім дитя сидить на лаві підсудного, по його щоках біжать сльози, він розуміє, що 
скоїв і що буде далі… А чи не можна було задуматися раніше? 

На жаль, майбуття таких підлітків майже завжди однакове. Мало хто з них зможе стати на вірну дорогу,  налаго-
дити своє подальше життя. Для цього потрібні значні вольові зусилля, та не кожен їх матиме. 

Так, дана ситуація жахлива, та, як на мене, набагато страшніше, коли дитина скоює правопорушення через обста-
вини. Вона  йде на злочин, тому що не має іншого вибору. Беручи той шматок хліба, вона дуже шкодує, ненавидить 
сама себе, та розуміє, що по-іншому не можна. Хочеш вижити — прийдеться взяти чуже… В такому випадку вина ле-
жить на суспільстві, владі, людській байдужості, а не тільки на цій дитині. Проте відповідати вона теж буде за законом, 
як і ті підлітки, що роблять це від нудьги. 

Зменшення кількості правопорушень, зокрема і скоєних неповнолітніми, має стати пріоритетом нашої держави. 
Потрібно шукати вирішення даної проблеми. А кожен підліток має задуматися про своє життя вже сьогодні, тому що 
завтра може бути пізно… 

Хотілося б почути вашу думку, шановні читачі, щодо порушеної проблеми.  

                                                                                                                                                     Дармограй Дар’я , 10-Б клас 


