
 

Життєвий шлях кожної 
людини неповторний. Лише 
вона повинна його пройти, 
щоб залишити по собі                                                   
світлі спогади, добрі справи. 
Без великого бажання і напо-
легливої праці не буває са-
морозвитку, особистих дося-
гнень, радості перемог. З 
упевненістю можна сказати, 
що ці важливі якості прита-
манні тим учням,  які у цьому 
році успішно попрацювали 
над особистим «Я» та над 
іміджем рідної школи. 

12 призових місць у обла-
сному етапі учнівських пред-
метних олімпіад—це ваго-
мий внесок  у примноження 
кращої шкільної традиції—
бути завжди першими. 

Ми щиро вітаємо шкіль-
ний авангард і зичимо їм та їх наставникам здо-
ров'я, хорошого весняного настрою та впевнених 
кроків уперед. 

Алілуйко Наталія (11-Б) - диплом І ступеня з 
біології у МАН, диплом ІІІ ступеня з української 
мови та літератури, диплом ІІІ ступеня з історії, 
диплом ІІІ ступеня з правознавства, диплом ІІІ 
ступеня з географії. 

Дмитренко Олег (11-Б) - диплом ІІ ступеня з 
інформатики та диплом ІІІ ступеня з математики. 

Коршак Юрій (11-Б) - диплом ІІ ступеня з еко-
логії. 

Захарченко Софія (11-Б) - диплом ІІІ 
ступеня з російської мови та літератури. 

Дармограй Дар'я (10-Б) - диплом ІІІ сту-
пеня з російської мови та літератури. 

Мазуркевич Яна (9-А) - диплом ІІІ ступе-
ня з правознавства. 

Дейнеко Лев (9-А) - диплом ІІІ ступеня з 
англійської мови. 

Детальніше про переможців—на другій 
сторінці нашого часопису. 

Дев'ята весна у школі    

Ось і прийшла довгоочіку-
вана весна. Для дев’ятиклас-
ників  - це одне з найважливі-
ших  випробувань за час на-
вчання, тому що саме цієї 
весни ми складатимемо іспи-
ти. Вона почалась з того, що 
ми вибирали профіль для на-
вчання у старших класах. У 
цьому році складати іспити 
буде нелегко, тому що всі вчи-
телі кажуть, що завдання бу-
дуть складними. 

Проте ми думаємо, що 
ця весна запам'ятається 
нам, як одна з найяскраві-
ших та найскладніших.  

В прекрасну весняну 
погоду ми не можемо піти 
погуляти з друзями, помилу-
ватись красою довкілля, 
адже повторюємо навчаль-
ний матеріал за попередні 
роки. Проте, проходячи цей 
матеріал,  згадуємо багато 
цікавих та кумедних історій, 

які спіткали нас протягом 
нашого нелегкого шкільного 
життя. 

Дев'ятий клас — це пер-
ший, у якійсь мірі, заверше-
ний етап для нас. Сьогодні 
ми веселі та щасливі. 

Бажаємо всім учням  уда-
чі та терпіння! 

Савочкін Сергій і Примак 
Дмитро, 9-А клас 
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Н а з в а н и е  о р г а н и з а ц и и  

У Харківському видавниц-
тві “Основа” видається 
англомовний журнал  для 
молоді “TEENGLISH”. Алі-
луйко Наталія , яка  випи-
сує цей журнал, стала пе-
реможницею конкурсу 
творчих робіт. Частина її 
статті надрукована на тре-
тій шпальті березневого 
видання. 

  Вітаємо тебе, Наталю! 
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Я, Дмитренко Олег Олександрович, 
навчаюсь у математичному 11-Б класі. 
Щодо навчання, то мені подобається 
вивчення точних наук.  Люблю розв’язу-
вати задачі, що потребують логічного 
мислення. Намагаюся з кожним днем 
поглиблювати свої знання. Люблю, та-
кож, займатися комп’ютерним програ-
муванням. Беру участь у шкільних, ра-
йонних та обласних олімпіадах. Люблю 
читати цікаву і пізнавальну літерату-
ру. У вільний  від вивчення шкільного 
матеріалу час, якого дуже мало, відпо-
чиваю. Під час свого відпочинку слухаю музику, спілкуюся з 
рідними та друзями. Мені подобаються спортивні ігри, а 
особливо теніс і футбол, в які  я граю зі своїми друзями. 
Захоплююся риболовлею, на якій проводжу майже половину 
літніх канікул. Люблю дивитися спортивні програми. Та-
кож, одним із моїх захоплень є малювання. Із членами сім’ї 

люблю грати в шахи. 
Дмитренко Олег, 11-Б клас 

Блакитноока білявка з мальовничих берегів Уборті. Найви-
щою втіхою в житті вважаю роботу, тому що сумлінне вико-
нання обов'язків підносить почут-
тя власної гідності та приносить 
повагу і поціновування оточуючих. 
Переконана, що любов, злагода, 
взаємодопомога у власній сім'ї є 
запорукою гармонії та душевного 
комфорту людини. Вважаю, що 
батьки та вчителі вклали багато 
доброго в мене, тому безмірно 
вдячна їм. В товаришах ціную від-
даність та щирість. Обожнюю 
читати  книги, особливо твори 
французьких письменників. Також  
захоплююсь музикою в стилі 
транс. У вільний час зазвичай спіл-
куюсь з друзями у соціальних мере-
жах.  

Захарченко Софія, 11-А клас 

Я народилася останнього літнього місяця, серпня. У пору, ко-
ли дозрівають яблука і груші, в повітрі літає запах осені, і сонце 
світить по - особливому. Мої ранні спогади пов'язані з будинком, 

садком мого дідуся й бабусі. Моя мама відк-
рила для мене чарівний світ казки і книги. І 
відтоді я й досі в душі там. Пам'ятаю, як я 
хотіла до школи, як з нетерпінням чекала 
першого шкільного дня і засипала маму й 
тата  сотнями ―чому і як‖. 
В школі я знайшла друзів, себе, свій талант. 
Праця приносила таку насолоду! Звичайно, 
не все було так, як би хотілось, були й пора-
зки… Але завдяки підтримці    друзів, вчите-
лів, батьків я йшла вперед. Читач не знайде 
у моєму житті чогось особливого, у мене 
звичайне життя, наповнене любов'ю і вели-
ким бажанням чогось досягти.  

Алілуйко Наталія, 11-Б клас 

Всім привіт! Я— Дейнеко Лев 
і зараз розповім вам трохи 
про себе. Мені 15 років, і я 
люблю займатись спортом, 
але зараз не про це. Нещода-
вно я посів третє місце на 
обласній олімпіаді з англійсь-
кої мови. На мою думку, там 
були легкі завдання, але мов-
лення виявилося непростим, 
тому що переважало велике 

різноманіття тем. Я намагався дуже скрупульозно 
виконувати всі поставлені завдання, але не все легко 
давалося. Хоча результатом я задоволений. 

Я дуже радий, що серед інших учасників посів 
третє місце. На мою думку, потрібно продовжувати 
сумлінно працювати та досягати своїх мрій. 

Дейнеко Лев, 9-А клас 

Я, Коршак Юрій Анатолійович, 
учень 11-Б класу. Займаюся спор-
том, цікавлюсь комп’ютерною тех-
нікою. Моїм хобі є колекціонування 
монет. Я володію  толерантністю, 
терпимістю, які допомагають мені 
спілкуватися з людьми. В школі я 
навчаюсь на відмінно, цим я не хва-
люсь, як говорив Достоєвський, 
«головне в людині – це не розум, а 
те, що нею управляє: характер, сер-
це, добрі почуття, передові ідеї» 

Дуже люблю природу, а особ-
ливо пікнік на природі. Я дуже воле-
любна людина, тому мені тяжко пе-

ребувати у 
залежності.  
Євген Замя-
тін  говорив: 
«Людина як 
роман: до 
останньої 
сторінки не 
знаєш, чим 
закінчиться. 
Інакше не 
варто було б і 
читати». А 
мій «роман» 
тільки почи-
нається… 
 
Коршак Юрій, 

11-Б клас 
Стр. 2 

М е н е 
звуть Мазу-
ркевич Яна. 
Мені 14 ро-
ків. Я навча-
юсь у 9-А 
класі.  Люб-
лю проводи-
ти вільний 
час з друзя-
ми. 

С е р е д 
ш к і л ь н и х 
предметів я 
найбільше люблю російську мову та 
правознавство, тому ретельно 
готувалась до обласних олімпіад з 
цих предметів. У цьому році я за-
йняла третє місце в обласній олім-
піаді з правознавства, і лише декі-
лька балів не вистачило до призо-
вого місця з російської мови. На мою 
думку, завдання були не з легких. 
Деякі  питання випереджали шкіль-
ну програму, інші примушували логі-
чно мислити. Я вважаю, що ці дося-
гнення є великим кроком уперед у 
моєму особистому розвитку. 

Я маю дуже хороших друзів, які 
завжди підтримують мене, радіють 
моїм успіхам. Я щиро зичу їм вели-
ких перемог! 

 
Мазуркевич Яна, 9-А клас 

Одного теплого весня-

ного  дня,  29 березня  

1996 року, мої батьки 

отримали довгоочікува-

ний подарунок — народи-

лась їх єдина донечка, 
тобто, я. 

З того сонячного дня 

пройшло 16 років. Зараз я навчаюся в 10 класі. 

Багато сил прикладаю навчанню, відвідую факу-

льтативи, намагаюся брати участь в різнома-

нітних олімпіадах. Не дивлячись на те, що віль-

ного часу майже не залишається, я часто про-

воджу вихідні з друзями. Також полюбляю чита-

ти художню літературу. Адже рахую, що люди-

ну не можна вважати освіченою, якщо вона не 

вважає книгу своїм другом. 

Мабуть, як і кожен підліток, я вже давно роз-

почала замислюватись над своїм майбутнім і 

будувати якісь плани. Проте, говорити про це 

ще зарано. Зараз я можу сказати лише одне: я 

хочу, щоб батьки пишалися мною. І прикладу всі 

зусилля, щоб виправдати їх сподівання. 

Дармограй Дарія, 10-Б клас 



30 БЕРЕЗНЯ 2012  

док, на знання прислів'їв, уміння 
показувати слова жестами, був кон-
курс для командирів. Команди 
“Потерчата” і “Барвінчата” показали 

себе хороши-
ми знавцями 
у к р а ї н с ь к о ї 
мови. 

Публіка теж не 
сумувала, їм 
було що роби-
ти. Вони відга-

дували загадки від Оксани Василівни та 
від учасників. В результаті перше місце 
присудили “Потерчатам”, тобто 5-Б 
класу, а “Барвінчата” отримали почесне 
друге місце. Ми дуже вдячні Оксані 
Василівні за цей змістовний та розважа-
льний конкурс.  Думаємо, що всім при-
сутнім цікаво було спостерігати за на-
шим змаганням                       

Остапчук Анастасія та   
Осіпчук Анастасія,  5-Б клас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В рамках тиж-
ня рідної мови 
було багато ціка-
вих подій. Ось 
учні 8-Б класу з 
Людмилою Вале-
ріївною Обухо-
вою провели свято рідної мови. Наша 
вчителька, Оксана Василівна, влашту-
вала   мовознавчий  конкурс 
“Найрозумніший”. Змагання проходи-
ло між 5-А і 5-Б класами. Були кон-
к у р с и на відгадування зага-

Ні! Я жива! Я буду вічно жити!  
Я в серці маю те, що не вмирає. 

Л. Українка 
Нещодавно у нашій школі 

проводився тиждень, присвя-
чений творчості Лесі Україн-
ки. Цю талановиту письмен-
ницю подарував наш Новог-
рад-Волинський. Кожне по-
коління знає її поезії, читає її 
твори, тому недарма наша 
школа щорічно згадує твор-
чість поетеси. 

27 лютого серед учнів 8-11 класів 
проводився конкурс читання поезій 
Лесі Українки напам'ять. Кожен виконав 
це завдання на “відмінно”, хоч дуже 
важко зуміти передати почуття і на-

стрій поезії. Звичайно, наш клас 
брав участь у цьому заході і пока-
зав найкращі результати. Онопчен-

ко Ірина та Євту-
шок Марія розділи-
ли між собою пер-
ше місце. 

Наступного дня 

відбулося ще 
одне дійство, 
п рис вячене 
творчості Лесі Українки. Учні 10-Б 
класу провели чудову конферен-

цію, на якій розповіли про творчий 
шлях великої письменниці. Родзин-
кою заходу стала міні-сценка драми-
феєрії “Лісова пісня”, зіграна Овсійчук 
Світланою  (Мавка), Сапачуком Олек-
сандром (Лукаш) та Дмитренком Оле-
ксандром (Лісовик). Організувала де-
сятикласників до творчої діяльності  

наша улюблена вчителька Шпак Ва-
лентина Миколаївна. 

Сподіваюсь, слухачі, що побували 
на святі, залишились задоволеними  
і зажди знайдуть час, щоб ще раз 
перечитати поезії української Донь-
ки Прометея. 

Овсійчук Світлана, 10-Б клас 

  

з класним керівником Ковален-
ко Світланою Казимирівною ми провели 
свято ―Троянди     Шевченкової любові‖, 
де вирішили  розповісти не про його бу-
денне життя, а про особисте, не зовсім 
щасливе кохання. 

Довго й ретельно  готувались до за-
ходу. З задоволенням та усмішкою ми 
кожного дня проводили репетиції, зали-
ш а л и с я 
після уро-
ків, діли-
лись один 
з одним 
інформа-
цією, зве-
р т а л и с ь 
до чита-
л ь н о г о 
залу біб-

9 - г о 
березня 
швидко 
й непо-
м і т н о 
м у л и 
1 9 8 
р о к і в 
від дня 
н а р о -
дження 
славнозвісного поета, письменника, 
громадського діяча Т.Г. Шевченка. В 
цей день весь український народ від-
дає шану великому поетові, проводя-
чи вистави, концерти, урочисті цере-
монії покладання квітів до його                                                                  
пам'ятників. 

Небайдужими залишились й ми, 
учні 9-Б класу. Всім колективом разом                 

ліотеки й Інтернету, щоб більш дета-
льніше дізнатись про його буття на землі. 
Та коли настала мить розпочати свято, то 
вбрання, в яке були одягнені учасники, 
допомогло більш правдиво повернутись в 
ті часи. Фото й картини з його прихильни-
цями ( не лише простими дівчатами, а й 
навіть княжною Рєпніною) відтворювали 
глядачам їх образи. Також звучало декла-
мування віршів й розповіді про його життя. 
Та, не зважаючи на таку кількість обранок, 
Шевченкові так і не вдалось найти ту єди-
ну, одну й назавжди, й залишити після 
себе нащадків. 

Проводячи цей захід, ми хотіли заохо-
тити учнів до того, щоб у їхній пам'яті зав-
жди залишалась думка про безсмертя 
українського поета Т.Г. Шевченка. 

Мельник Таня, 9-Б клас.                                                                                                         

Традиційними у нашій школі стали тижні вшанування 
пам”яті відомих українців — Тараса Шевченка та 
Лесі Українки. Слава їх не померкне у віках, слово  

буде жити вічно. 

Стр. 3 



Всім привіт, я Дей-
неко Лев і сьогодні 
поділюсь з Вами 
своїми малюнка-
ми. Це роботи 
створені в стилі 
граффіті. Під цим 
напрямом існує просто безліч стилів, але у моїх роботах 
присутні малюнки в стилі 3D, buble та wild. Більшість своїх малюнків я створюю дома за своїм 
комп’ютерним столом, під свою улюблену музику. Варто зазначити, що малювання приносить 
багато задоволення та користі, тому раджу малювати всім! 

(Дейнеко Лев) 

Зайдіть до нас, в дев'ятий клас 

Я навчаюся у класі, 

Де всі люблять посміятись. 

І не знаємо ми міри, 

Бо нема у нас днів сірих. 

Є талантів в нас багато: 

Більшість вміє малювати, 

Хтось танцює, хтось співає, 

А хтось віршики складає. 

9-А - клас позитиву, 

Завжди в нас мало негативу. 

Ми заряджаємо всіх сміхом, 

І на уроках в нас не тихо. 

Ось такий-то наш ―А ―клас, 

Нехай знають всі про нас. 

 (Шомко Ольга, Дмитренко Ірина)  

Вчителів ми любим, поважаєм, 

Оцінки гарні заробляєм. 

Вчимося краще ми за всіх, 

Завжди все знаємо про всіх. 

Є класний керівник у нас: 

Наталя Юріївна в нас  - клас! 

Допоможе вивчити завжди: 

Ти тільки їй скажи - коли! 

У школі клас наш особливий, 

І люблять нас, для всіх ми милі. 

Якщо настрою нема у вас - 

Зайдіть до нас, в 9 клас! 

(Дейнеко Альона) 

Я малюю з дитинст-
ва, це моє захоплен-
ня. Мене надихають 
такі художники: як 
Lora Zombie, FaFi, 
Mark Ryden. Я ма-
люю олівцем і туш-
шю, люблю портре-
ти. В майбутньому, 
можливо, пов'яжу 
малювання зі своїм 

життям.         

 (Подшивалова Оля) 

Малювання – це проста 
річ, коли ти маєш на-
тхнення. Змалечку ме-

не вчив малювати 
дідусь і цим прив-
чив створювати 
щось нове, те, що 
радує око кожної 
людини. Я малюю 
те, що відчуваю. 
Бувають сумні 
малюнки, бувають веселі. Все залежить від 
настрою.           

                                    (Тульєва Анна) 

Забути про все, згадати про родину 

Інколи варто забути про все, 

Що навколо тебе, 

Про будні, проблеми 

 І навіть про себе. 

Згадати, що є ще сонце і небо. 

І більше в житті вже нічого не треба. 

Послухати шум вечірньої хвилі - 

І нічні зорі будуть милі. 

Послухати шепіт маминих слів - 

І не забудеш рідний дім. 

Згадати славні історії дідуся - 

І буде день наповнений щастям. 

І тільки у таку годину 

Ти станеш щирим і щасливим. 

Море 

Чому люблю тебе, не знаю: 

За доброту твою безкраю, 

За теплу хвилю й чисту воду, 

За ту найкращу твою вроду, 

За найпрекраснішу природу, 

За те, чим можу любуватись, 

Чим серце може милуватись… 

(Тульєва Анна) 

Творчі роботи  учнів 9-А класу 

Учні   9-А класу (класний керівник: Костюченко На-

талія Юріївна) та учасники курсів “Практичної журналіс-

тики” ( керівник: Палько Наталія Миколаївна) та “Основи 

створення друкованих видань та їх дизайн” (керівник: 

Філоненко Катерина Володимирівна). 
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