
 Новий рік – свято весело-

щів і сміху. І хоч він давно 

минув, хочемо нагадати вам 

про чудовий вечір, який під-

готував 10-А клас. 

25 – 26 грудня 2008 р. в 

школі проходили новорічні 

свята для учнів. Їх проведення 

засвідчило про фантазію та 

майстерність учнів. Особливо 

старанністю відзначились учні 

10–А класу, які підготували 

цікавий змістовний сценарій 

свята для учнів 7 – 8 класів та 

9 – 11 класів і взяли активну 

участь у його проведенні. 

Велика заслуга у цьому клас-

ного керівника Самченко Т.О.  

Найактивнішими були Рад-

чук  Марина, Онопченко Ма-

рина, Ракс Олена, Палько 

Микола, Омельченко Людми-

ла, Столяров Віталій , Горбик 

Марина, Сокирко Анастасія, 

Данильчук Яна, Глуздань 

Олексій, Палько Софія, 

Сапачук Микола, Роман-

чук Інна, Дмитренко 

Наталія. 

Веселий номер худож-

ньої самодіяльності та 

ігри для учнів підготува-

ли учні    11 – А класу під 

керівництвом класного 

керівника Бондарчук Лю-

дмили Павлівни: Дем’я-

нчук Аліса, Бугаревич 

Олена, Матвієнко Анас-

тасія.  

Цікаві, змістовні номе-

ри підготували учні ін-

ших класів: 7 – А класу, 

класний керівник Жабро-

вець Т. В., 8 – Б класу, 

класний керівник Дідус 

І. М., 8 – А класу, клас-

ний керівник Лашевич І. 

О., 7 – Б класу, класний 

керівник Мурсалова Н. В. 

Музичний супровід на 

новорічних святах проводив 

учень 11 – Б класу Карпов 

Денис та вчителі музики 

Токовий А. В. та Вишинсь-

кий В. І. 

Учні 4 – Б  класу з  вчите-

лями  Майданович Т. С.,  

Климчук З. Ф., Шишківською 

О. С. підготували новорічні 

прикраси на шкільну ялинку. 

Ізостудія «Барви» на чолі 

з керівником Примак О. В. 

оформили виставку новорі-

чних плакатів. 

Всім учням та вчителям у 

підготовці до новорічних 

свят щиро дякуємо! 

 

Заступник директора 
школи  з виховної ро-
боти Чихар О. Б. 

 

 Коротко про головне 

Зимові канікули учні нашої 

школи провели цікаво і змісто-

вно. Учениці 10–А класу Ракс 

Альона, Онопченко Марина та  

Волощук Олексій  розважали 

дітвору містечка на святкових 

ранках в якості казкових героїв. 

Усім це дуже подобалось… 

Розпочався ІІІ етап Всеукраїн-

ських олімпіад (обласні олім-

піади), в якому беруть участь 

переможці районного етапу, 

більшість з них – учні нашої 

школи. Перші результати: Ля-

шук Максим (10 – В клас) – 

призер олімпіади з інформати-

ки, Євтушок Марія (11—А кл.), 

Палько Микола (10—А кл.) - з 

історії. Вітаємо наш авангард! 

Так тримати!!! 

Євтушок Марія (11 – А клас) 

пройшла до ІV туру  конкурсу 

знавців української мови ім. 

Петра Яцика.  

 

31 січня 2009 року 
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17 – 18 січня 2009 року в смт. Городниця відбувся волейболь-

ний турнір «Різдвяні канікули» серед дівчат області. Всього   

взяли участь 8 команд в двох вікових категоріях: 5-7 класи і 8-

10 класи. 

В першій категорії наша збірна дівчат (Онопченко Ірина, Ов-

сійчук Світлана, Ярошук Марія) посіла третє місце, а в другій – 

стала чемпіоном завдяки Авраменко Аліні, Демиденко Ганні, 

Михнюк Оксані, Гренішак Тетяні, Мельник Юлії, Мухаревич 

Олені і Сокирко Тетяні.   

Вітаємо наших спортсменів і бажаємо якнайбільше спортив-

них злетів!  

Новини  зі спортивного Олімпу 

дії, журнали, довідники. 

Цікаво у нас 27 січня пройшов 

урок читання за темою «Чи любиш ти 

читати журнали?» Клас перетворився 

на тимчасову бібліотеку. Кожен учень 

приніс на урок і презентував свій жур-

нал, який передплачує. Такого розмаїт-

тя дитячих журналів ми ще не бачили 

ніколи! 

Доказом нашої наполегливості у 

навчанні стала участь у районному 

конкурсі з рідної мови ім. П. Яцика. 

Троє наших однокласників вибороли 

призові місця серед учнів шкіл району: 

І місце – Левченко Світлана 

ІІ місце – Москальчук Марина 

ІІІ місце – Заєць Таїсія 

У минулому році ми вперше взяли 

У нашому 3 – Б класі 21 учень. Всі 

ми дружні та веселі. Більшість з нас 

гарно та наполегливо навчається, відві-

дує різні гуртки, деякі учні займаються у 

музичній школі. 

Нас часто запитують: «Чим найбі-

льше ми любимо займатися?» І ми 

впевнено відповідаємо: «Вчитися!» 

До кожного уроку ми ретельно 

готуємося, використовуючи для підгото-

вки не лише підручники, а й енциклопе-

участь у Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру – 2008», на якому всі 

7 учасників показали чудові результати. 

Зараз ми серйозно готуємося до 

математичного конкурсу «Кенгуру – 

2009» і надіємося стати переможцями.  

Бути наполегливими, старанними 

у навчанні, прагнути до перемог, дося-

гати найвищих успіхів – всього цього 

нас навчає наша вчителька, Людмила 

Василівна. 

Бажаємо перемог на шляху до 

знань усім учням нашої школи 

 

Учні 3—Б класу та 

класовод Людмила 

Василівна Кондратюк  

8 – Г клас (Марченко Л. С.),   

V місце 9 – Б клас (Онопченко Л. О.),  

9 – Г клас (Мошківська Т. М.),     

VІ місце 9 – В клас (Ляшук Т.В.),                                          

8 —В клас  (Боровик Н. О.) 

Серед учнів 5 – 7 класів:                   

І місце   7—А клас (Жабровець Т. В.),        

ІІ місце  5—Б клас (Євтух Н. С.),  

        6 – Б клас (Коваленко С. К.), 

ІІІ місце 7– Б клас (Мурсалова Н. В.), 

IV місце 5– А кл. (Шишковська Т. В.) 

Серед учнів 2 – 4 класів:                        

І місце  4 – А клас (Майданович Т. М.),  

3 – Б клас, (Кондратюк Л. В.) 

У кінці кожного семестру парламент 

школи, активи класів проводять підсум-

ки рейтингу змагання між класами. 

Контроль за дотриманням конкурс-

них критеріїв та їх оцінювання здійсню-

ють активи класів чергових по школі, 

парламент школи. 

 Підсумки змагання за І семестр такі: 

І місце 10 – А клас (Самченко Т. О.), 

ІІ місце 10 – Б клас (Павленко Т. Є.), 

  9 – А клас ( Сокирко А. В.), 

ІІІ місце 8 – Б клас (Дідус І. М.),   

8 – А клас (Лашевич І. О.), 

VІ місце 11 – В клас (Слюсарева К. В.),  

ІІ місце 4 – Б клас (Майданович Г. С.),  

  3—А  клас(Хомик Л. Р.) 

ІІІ місце 2 – А клас (Шевчук В. М.)                                

 2 – Б клас, (Шепель Л. К.). 

 

Конкурс продовжується!  

Наступне засідання парламенту по 

підведенню підсумків змагання між 

класами відбудеться в травні 2009 

року. Класи-переможці будуть відзна-

чені на святі Останнього дзвоника.  

Заступник директора з виховної 

роботи Чихар О. Б. 
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в людях, виховувати найкращі почуття і 

загальнолюдські цінності, відкрила очі 

на життя і стала наставницею в ньому. 

Працювати за покликанням - велика 

душевна розкіш. Думаю, кожен усвідо-

млює, що школа дала нам фундамент, 

на котрому ми будуємо своє життя. 

Найбільша заслуга в цьому Тетяни 

Михайлівни. Пройшли літа, і вже моя 

перша вчителька стала першою моєму 

сину.  

Нещодавно Т. М. Майданович 

відсвяткувала свій ювілей. Тож, шанов-

на Тетяна Михайлівно, хай ваше золо-

те серце ще довго зігріває школярів, лю-

бов до дітей та щирість слів відчувається 

навіть на відстані. 

Ви служіть надалі людям і державі! 

Щоб ім’я звучало з гордістю і в славі! 

Схиляюсь перед іменем твоїм, учите-

лю, 

І возвеличую твою красу. 

І так, як ти, дітей в житті навчатиму 

Цінити розуміння й доброту! 

                                                    

З повагою та найкращими  

побажаннями М. А. Матяш 

 

Хто чутливо і 

вправно, 

щедро і вмі-

ло веде нас 

у красивий 

світ повно-

цінної праці? 

Вчитель! 

Причому не 

лише в професійному розумінні, а і в 

житті, з його успіхами і невдачами. 

Теплими словами я згадую свою першу 

вчительку Тетяну Михайлівну Майда-

нович, яка навчила мене бачити добро 

   Хай з подихом холодної зими 
Приходить щастя, стукає в віконце, 
І ти його у душу пропусти, 
щоб зігрівало, наче сонце, 
Хай день дарує усмішку тобі, 
а вечір—затишок й палке кохання, 
І щоб завжди в твоєму крузі 

була любов і вірні друзі!!! 
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розум своїх вихованців красою сло-

ва, дарувати їм сяйво своїх думок. 

Є важлива риса, без якої немож-

ливий успіх у роботі: педагогічний 

такт, лагідність у поєднанні з розум-

ною вимогливістю. 

Головна якість характеру вчите-

льки – доброта. Вона світиться в її 

очах, виявляється в манері говорити, 

триматися. 

Люблять Тетяну Михайлівну і 

поважають батьки, випускники, вихо-

ванці. Вірять діти в істину сказаного 

слова, горнуться до неї. І щоразу, 

переступаючи шкільний поріг, думає 

вчителька, як краще провести урок, 

щоб слово дійшло до розуму і серця 

кожного учня. 

23 січня вітали Тетяну Михайлів-

ну зі славним ювілеєм колеги, керів-

ництво райво, учні школи, батьки. З 

нагоди дня народження редколегія 

газети «Шкільна стежина» приєдну-

ється до привітань. Зичимо Вам, до-

рога Тетяно Михайлівно, щастя, міц-

ного здоров’я, життєвих гараздів, на-

тхнення, злагоди, допомоги і розумін-

ня від друзів. Щиро дякуємо за само-

віддану, нелегку, але благородну пра-

цю. 

 

Вчитель зарубіжної літератури 

І. М. Дідус 

Життя! Воно дається людині для 

того, щоб прикрасити його своєю 

працею, залишити згадку у людей, з 

якими працюєш, творити добро на 

землі. 

Таким творцем, світочем науки, 

чудовим педагогом у Ємільчинській 

школі № 1 є Майданович Тетяна 

Михайлівна, яка далекого 1960 року 

розпочала трудову діяльність у Сте-

панівській середній школі. З 1978 

року Тетяна Михайлівна працює вчи-

телем початкових класів у нашій 

школі. 

Джерелом її радості стали діти. 

Вона закохалась у свою роботу, по-

ринула, ніби у казку, щоб надихати 



 Працюючи над випуском газети, творча 

група прагнула адаптувати зміст для всіх і ко-

жного, повідомити про все найцікавіше, що 

сталось, підняти настрій читачам. Наскільки 

це вдалось — вирішувати Вам. А поки що учнів-

ський колектив 11—А класу ще раз вітає всіх з 

Новим роком Бика! Як відомо, тварина ця капри-

зна, тому не моргайте, а хапайте його за роги, 

поки цього не зробив хтось інший!  

Та не кожен розуміє: 

Не буде іншого життя, 

Вдруге не побачиш сонця,  

Вже не буде вороття, 

Більш не сядеш край віконця,  

Не загорнешся в проблеми, 

Не дістануть тебе справи,  

Цього світу гул шалений  

Тобі стане нецікавий. 

Сонце сходить, ніч заходить, 

День усе навкруг міняє, 

Життя ж нове не приходить, 

Лихо тим , хто це не знає!  

  Євтушок Марія, 11—А клас 

 Подих смутку 

Невблаганний час летить,  

Бо спішить він невимовно, 

Не зупиниться й на мить; 

Біжать люди невгамовно.  

Куди женуться? 

Хто їх знає. 

Догнать кого хочуть?  

Ніхто не вгадає. 

Мають всі проблеми, долю, 

 Весна 

Вже прийшла весна-красна 

Дуже гарна, як Десна. 

Принесла вона нам квіти 

Та красиві, ніби діти. 

Ще з’явилися листочки, 

Як у квітки пелюсточки. 

Соловейко сів на гілку 

І заграв собі в сопілку. 

А метелики літають 

І з весною світ вітають. 

 Головко Аліна, 7—А клас 

Школа у зимовій казці 

вал. Шевченко, 4 
смт Ємільчине 

тел. 2—13—80 

Завжди ПЕРШІ !!! 

ЗОШ №1 

E -MAIL:  

Над випуском працювали:                        
Учні 11—А класу, найактивнішими з яких були Євтушок Марія, Матвієн-

ко Анастасія, на чолі з класним керівником Бондарчук Людмилою Павлівною. 

Дякуємо за підтримку: Михайлівській Тетяні Герасимівні та Палько 

Наталії Миколаївні, Яценко Юрію Михайловичу, Євтух Надії Сергіївні. 

Комп’ютерна верстка:    Філоненко Катерина Володимирівна 

Тираж: 30 примірників 

олідний 

овариш 

ктивно 

оздумує над 

ансом 

бманути 

ласного керів-

ника, 

юбить 

куратно 

писати, 

шком 

урить. 


