
20 квітня у приміщенні 

гімназії відбулася зустріч 

Голови Верховної Ради Лит-

вина Воло-

д и м и р а 

Михайлови-

ча з талано-

витою мо-

лоддю Ємі-

льчинського 

р а й о н у . 

Володимир 

Михайлович 

п о д і л и в с я 

спогадами 

зі свого 

дитинства, юності, розповів 

про важливі якості, які по-

винна мати сьогодні молода 

людина, щоб стати успішною 

людиною в житті, побажав 

учням нових успіхів. 

50 найталановитіших 

учнів району були нагоро-

джені преміями. Серед 

них—17 учнів нашої школи. 

Це Михнюк Максим, Мель-

ник Юлія, Остапчук Максим, 

Гринішак Тетяна, Захарчен-

ко Софія, Мартинюк Олег, 

Євтух Сергій, Дармограй 

Дар”я, Онопченко Ірина, Ов-

сійчук Світлана, Дейнеко Лев, 

Мазуркевич Яна, Сингаєвсь-

кий Олександр, 

Савочкін Сергій, 

Арештович Світла-

на, Борта Валерія, 

Дмитренко Ірина. 

Також за значний 

вклад у справу 

розвитку учнівсь-

ких здібностей і 

талантів  нагоро-

джені цінними 

подарунками та 

подяками від В.М. 

Литвина та фонду «Майбутнє 

Полісся» вчителі нашої школи 

Чиж Ірина Іванівна та Палько 

Наталія Миколаївна. 
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красу дають їй природа і мистецт-

во. Ми зрозуміли, що треба працю-

вати над тим, що тобі найбільше 

вдається і тоді обов'язково досяг-

неш  успіху у житті. А ще не треба 

приховувати свій талант, щоб ча-

сом його не загубити. 

 

Левченко Світлана,6-Б клас 

Українці — народ талановитий. Кож-

на Людина — мастер своєї справи. Та 

не всі дарують свій талант людям. 

От і в нашого 6-Б класу нещодавно відбулася 

зустріч із прекрасним. Класний керівник Князє-

ва Наталя Петрівна запропонувала нам відвідати 

виставку робіт талановитої вчительки малюван-

ня Климчик Наталії Володимирівни. Виставка ві-

дбулася у читальному залі районної бібліотеки. 

Треба мати неабиякий хист, щоб звичайну річ 

перетворити на справжній шедевр. Тут і дари 

осені, вміло прилаштовані в корзину, і гарно 

оформлені картини з різними барвами природи, 

і милі звірята, зроблені з тканини та кольорового 

паперу, багато масок, безліч виробів з паперу, 

історія української сім’ї у формі родового дерева 

та інше. Уся ця краса свідчить про тонке відчуття  

прекрасного, художнє сприйняття навколишньо-

го світу. 

Мені здається, що ми не прогаяли час дарем-

но. Ця година пішла нам тільки на користь, бо 

людина потребує краси, як квітка сонця, і цю 



21 березня 4- Б клас під керів-

ництвом Жанни Сергіївни та Олени 

Владиславівни провів  свято 

“Українські вечорниці”. На цьому 

святі були танці, співи, розповіді про 

життя українців та смішинки. Роз-

почали свято “Господиня” (Євтушок  

Альона) та “Бабуся”(Саган Ірина). 

Потім до них прийшли “Гості”: укра-

їночки у вишиваних сорочках, бар-

вистих віночках і червоних стрічеч-

ках та козаки, теж у вишитих сороч-

к а х . 

Петрен-

ко Кате-

рина та   

П о с т і -

ж е н к о 

Олексій 

співали 

п і с н ю 

“Ой, чорна я си чорна”, Шевченко Юлія 

та Євтушок Андрій співали пісню “Ти ж 

мене підманула, ти ж мене підвела”, а 

також були такі пісні, які співа-

ли тільки дівчата: “Цвіте терен”, тіль-

ки хлопці: “Розпрягайте, хлопці, ко-

ні” та разом   “ В саду гуляла…”, 

“Варенички”, “Несе Галя воду”, “ Ой, 

за гаєм, гаєм”. Наприкінці свята і 

виконавці, і гості, і глядачі скуштува-

ли смачних українських страв.  Ось 

такі українські вечорниці у 4-Б класі! 

Петренко Катерина, 4-Б клас 

учні з 10-Б, та я! Всіма нами 

керує Ірина Миколаївна, 

саме вона намагається 

зробити з нас артистів-

початківців. Проводячи 

багато часу на репетиціях, 

ми почали опановувати 

акторське мистецтво. Після 

тривалих репетицій нам 

дали змогу виступати перед публікою. 

Спочатку це були 1-5-ті класи, для них 

з 9-Б класом ми робили свято Нового року, 

потім   для 5-7-х класів ми ставили казку 

С.Я.Маршака “12 

місяців”. 

Якби не Ірина Ми-

колаївна, ми б не 

стали акторами. 

 Загалом у кожного 

із нас є в душі ак-

торські здібності!  

Хочете спробувати? Приєднуйтесь до 

нас!  

Дейнеко Альона, 9-А клас 

Вже багато років в школі пра-

цює клуб “Мельпомена”, який об'єднує 

т в о р ч и х 

у ч н і в , 

розвиває 

акторські 

здібності 

школярів. 

К е р у є 

к л у б о м 

у ч и т е л ь 

світової літератури та російської мови 

Дідус Ірина Миколаївна  

Ми поцікавились думками чле-

нів щодо їх участі у драматичному 

клубі: чи цікаво їм? 

Ось які почули ми відгуки: 

- Привіт, мене звати Альона, я 

одна  і з  учасник ів  клубу 

“Мельпомена”. Після участі у 

“Мельпомені” в мене залишилася 

чудові спогади наших репетицій 

та виступів. До цього клубу входять: 

Линько Надія (8-А), Карпова Марина 

(8-А), Полянська Анастасія(8-А), деякі 

- Потрапивши вперше 

до цього гуртка, майже 

випадково, я отримала 

головну роль. Це було 

здивуванням для мене і 

моїх батьків, адже рані-

ше ніхто не помічав у 

мене акторських талан-

тів. Ірини Миколаївна, 

керівник гуртка, зуміла за хвилину розгледіти в 

мені той талант, який не могли розгледіти інші 

протягом кількох років. 

Сама Ірина Миколаївна— незвичайна люди-

на. Маючи акторський талант, вона його не 

покидає, а розвиває, допомагаючи й іншим. 

Це найсучасніша жінка в школі. Вона розуміє 

всі проблеми молоді і допомагає їх вирішува-

ти. 

Я не маю сумніву, що цей відрізок шкільно-

го життя вкарбується в мою пам'ять назавжди. 

Грати на сцені та в “Мельпомені ” - це дуже 

цікаво. Тому запрошую всіх до участі в наступ-

них п'єсах.  

Філоненко Наталія, 7-Б клас 

маки, у пречудових вишиваночках. На 

голівках у дів-

чаток були чер-

воні та рожеві 

стрічки. 

На свято 

були запрошені 

батьки, бабусі, 

дідусі, вчителі, бібліотекар школи. Для доро-

гих нам гостей ми співали, танцювали роз-

повідали вірші, прислів'я, приказки про 

звичаї та традиції українського народу, про 

наші обереги. 

Учасниками свята були також і мами, які 

співали, а також розповідали нам про те, чому 

рушник є нашим оберегом. 

На столі у глиняному посуді лежали пухленькі 

варенички, млинці, рум'яні пиріжки. Після 

свята ми всім цим поласували. Було дуже сма-

чно. 

Свято всім сподобалося, всі були дуже задо-

волені, особливо ми, тому що такі свята ми 

дуже любимо. 

Войцехівська Наталія, Омельченко Юлія, 3-А 

Нещодавно у нашому 3-А  класі було 

проведено дуже цікаве і веселе  свято. 

У класі було красиво, як у віночку, і 

затишно, як у теплій оселі. За українсь-

ким звичаєм ми поставили біля стіни 

біленьку піч, на стінках красувались 

барвис-

ті руш-

ники, і 

ми всі 

майорі-

ли, як ті 
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З 17 по 20 квітня в нашій 

школі проходив тиждень 

психології , який розпочався 

з урочистої лінійки, де було 

повідомлено план програми, 

випуск стіннівок  та обрану 

тему .  

Діяла виставка методичної 

літератури та ігровий куто-

чок. Перерви перетворилися 

на ігровий майданчик, де 

було всім весело та цікаво. 

Між п’ятими та восьмими 

класами проходив конкурс 

малюнків на тему  «Ми за 

здоровий спосіб життя» Ак-

тивну участь брали: Остап-

чук Анастасія, Осіпчук Ана-

стасія (5-Б кл), Данілович 

Олександр (8-Б кл.). З вели-

ким задоволенням учні пер-

ших класів згуртувались до 

роботи у  виготовленні  стін-

нівок «Долоні мого життя». 

Класоводи Шепель Л.К., та 

Шевчук Т.А. співпрацювали 

з соціально – психологічною 

службою та забезпечили 

всіма необхідними  матеріа-

лами. Першокласники пот-

рапили до подорожі в Чарів-

ну країну  казки. На прикла-

ді іграшкових героїв діти 

навчилися виправляти поми-

лки свої та однокласників , 

підтримували дружні стосу-

нки між хлопчиками та дів-

чатками, виховували ввічли-

вість та культуру спілкуван-

ня. 

Гра «Мандрівка до чарів-

ної країни», де ми разом з 

дітьми 4-Б класу та класово-

дом Подшиваловою Ж.С. 

потрапили до країни, де пот-

рібно було пройти серйозні 

випробування та подолати 

їх, згуртувала дитячий коле-

ктив, підняла статусне ста-

новище учнів. Коли діти 

зрозуміли , що чарівну краї-

ну потрібно рятувати від 

«Чуми ХХ ст.», то прийняли 

рішення взяти участь в акції 

«Ми  - за здоровий спосіб 

життя». 

 На цікаву та відверту роз-

повідь з учнями 5-х, 6-х, 7-х 

класів прийшла поговорити 

та показати відеоролик 

«Шкідливість алкоголю» з 

Ємільчинського районного 

центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді 

Калатинець Антоніна Сергії-

вна. Після перегляду фільму 

діти дискутували та обгово-

рювали почуте та побачене. 

Т р е н і н г о в е  з а н я т т я 

«Обов’язки та права дити-

ни», яке ми підготували для 

учнів 9-А класу,  закривало 

наш психологічний тиждень. 

Діти активно вступали в об-

говорення проблем прав ди-

тини та обов’язків, якими 

вони наділені, підтримували 

один одного в групах, вирі-

шували різні ситуації та зна-

ходили шляхи їх вирішення. 

Ми дякуємо за співпрацю 

педагогу-організатору Євту-

шок Н.М,  вчительці образо-

творчого мистецтва Клим-

чук Н.В., бібліотекарю Коле-

сник В.М. та вчителю основ 

здоров'я Самченко Т.О. за 

допомогу та взаєморозумін-

ня. 

            Шкільний психолог  

  Матяш М.А. та соціальний 

педагог Омельченко М.А. 
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наповнює сенсом наше земне життя. 

Сотні тисяч українців отримали 

можливість повернутися до своєї 

колись насильно забраної у них пра-

батьківської православної віри і на-

Христос Воскрес! 

Охоплені єдиним пориванням наших душ і 

сердець, ми урочисто свідчимо цими словами 

про велику таємницю Божественної Любові —    

про Воскресіння Христове . Ця найбільша в істо-

рії нашого спасіння подія  сприймається нами як 

Божественний дар. Ми шукаємо на землі наше 

щастя, по-різному уявляємо його і не завжди 

знаходимо.  

Святий  апостол  Іоанн Богослав , свідчить : « І 

зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не від-

бере від вас». (Ін. 16,22.) 

У Великодню ніч, кожен з нас відчуває цю 

радість душею і серцем, зміцнює себе надією на 

краще майбутнє. Відчуття радості вливаються у 

торжество, у духовне свято. Істина Воскресіння 

завжди залишитися вірними їй. Вже з 

дитинства я ходила з родиною на всенош-

ні богослужіння. Пізнавала все більше 

нового,  різні звичаї та обряди.  

 Свято Пасхи недалеко, 

Люди звичай бережуть; 

Розмальовують яєчка, 

Пишні пасочки печуть. 

(Н. Кудько) 

Такими рядками можна розказати про 

звичай підготовки до свята, та традиції 

пекти пасочки. 

Воістину Воскрес Христос! 

                         

          Любич Діана, 9-Б клас 



“Феміда” (Євпаторія), в рамках оліпіміади 

нагороджена грамотою за перше місце в 

змаганнях з шахів та шашок. 

Звичайно, коли отримаєш перемогу, 

здається, що гра була легкою, але це тільки 

здається. Я зрозуміла, що під час таких 

змагань потрібно логічно мислити, не 

поспішати, не перехвилюватися, адже можна 

втратити контроль, та вірити у себе, 

налаштовуватися завжди на перемогу. Може, 

через це, що я маю ці всі якості, тому завжди і 

виграю? Хто  знає? 

Рекомендую спробувати, можливо, хтось 

знайде свої приховані здібності. 

Бажаю успіхів  у різних видах спорту. 

                            Любич Діана, 9-Б клас 

  

Хобі. Для когось це слово мало що означає, 

проте для мене воно є багатозначне. Хоч я 

займаюся багатьма цікавими справами, та 

найбільше мені до вподоби саме спорт, а осо-

бливо волейбол. Ним займаюсь вже впродовж 

п'яти років і про це не шкодую, адже він допо-

міг мені не лише освоїти цю гру, а й познайо-

мив з багатьма моїми однолітками, котрі й 

Займатися спор-

том — одна з найваж-

ливіших умов веден-

ня здорового спосо-

бу життя. 

Спорт допомагає 

нам триматися в 

формі. Багато учнів 

нашого класу відвідують різні гуртки  і 

займаються різними видами спорту. Най-

більше в нашому класі займаються футбо-

лом і волейболом. На завершення трену-

вань проводяться змагання. 

Існують види спорту, які не потребують 

фізичної сили, а розумової.  Уже два роки 

підряд мені вдається займати призові 

місця  в змаганнях з шахів і шашок .  

Першого червня 2010 року я зайняла 

перше місце у змаганні з шахів та ша-

шок, присвячених Дню захисту дітей, та 

була нагороджена дипломом першого 

ступеня від відділу у справах сім'ї, молоді 

т а  с п о р т у  Є м і л ь ч и н с ь к о ї 

райдержадміністрації. У 2011 році, 

в і д п о ч и в а ю ч и  у  с а н а т о р і ї 

надалі підтримують зі мною дружні 

стосунки. 

Аби займатися волейболом, мені дове-

лося ущільнювати свій графік, адже дуже 

важко поєднувати 

навчання, трену-

вання  й домашні 

справи. Так, з 

навчанням в мене 

виникали трудно-

щі, але в спорті я 

досягла деяких 

успіхів, хоч і неве-

ликих. 

На даний момент 

я більше часу проводжу за книгами, адже 

в цьому році я здаю екзамени. Проте я 

ніколи не залишу свого хобі і намагатиму-

ся й надалі  займатися спортом. 

Так як я беру участь в змаганнях, то 

побувала в багатьох містах України: Рів-

ному, Вінниці, Луцьку, Житомирі, Білій 

Церкві, Хмельницькому… Хоч ми не зав-

жди  завойовуємо призові місця, та це не 

засмучує нас, адже все ще попереду. 

Ярошук Марія, 9-Б клас. 
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нів, лише для підготовки до ДПА. Екзамени 

потрібно здати на відмінно”, щоб школа могла 

гордитися нами — випускниками 2012 року. 

Я гадаю, що двері школи для нас будуть 

відкриті завжди, сюди ми зможемо звернутися 

в будь-який час. Тож порадуймо своїх вчителів 

і себе гарними результатами ДПА! 

Мельник Тетяна, 9-Б клас 

Ось і настала та довгоочікувана мить в 

нашому житті — закінчення 9-го класу. На-

віть не віриться, що вже промайнуло де-

в'ять років у школі. Рік був як день, а день 

як година. 

Попереду — новий життєвий етап для 

багатьох учнів. Отримавши загальну серед-

ню освіту, багато хто вже не повертається 

в школу після літа: хтось піде навчатись в 

коледж, хтось в ліцей. Інші по-

кидають стіни рідної школи, бо 

комусь просто набридли уроки, 

хтось хоче випробувати свої 

сили, а ще комусь здається, що 

десь буде легше навчатись.  

На мою думку, ось і все: для 

багатьох школу майже закінче-

но. Уроків скоро не буде, й 

дзвоник продзвенить востаннє. 

Залишивсь невеликий промі-

жок часу, якихось декілька тиж-


