
Цьогорічний травень ви-

дався дуже теплим і незви-

чайним. Як ніколи рано випу-

скники шкіл вже склали дер-

жавну підсумкову атестацію і 

отримали атестати. Одинад-

цятого травня прозвучав 

останній дзвінок для наших 

випускників. На подвір’ї 

школи стояли вони, красені 

хлопці та красуні дівчата, 

слухаючи такий рідний пе-

редзвін, який нагадав їм, що 

з дитинством треба прощати-

ся і вирушати самос-

тійною дорогою жит-

тя.  Що жде їх попере-

ду? Хочеться вірити, 

що кожен з них зро-

бить все для того, 

щоб, стати справж-

ньою Людиною. А ми 

всі побажаємо на-

шим випускникам 

успішної здачі ЗНО, 

вдалого вступу до 

ВНЗ, удачі у житті, 

хороших друзів, вір-

ного кохання та міц-

ного здоров’я, яке так 

необхідне, щоб мрії 

збулися. 
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єння нашої армії. Ми побачили ав-

томат АК 47, дивились у теплові-

зор. А згодом скуштували солдатсь-

кої каші та були свідками дійства 

прикордонних військ, які демон-

стрували дії армії проти порушни-

ків, які незаконно перетинають ко-

рдон нашої країни.  

Мартинюк Олег, 10-А клас 

 

9 травня—свято всіх і кожного. Скі-

льки б років не минуло, ми пам’ятає-

мо про тих, хто віддав своє життя зара-

ди миру та майбутнього. Перемога у 

Великій Вітчизняній війні радянського 

народу показала, що дух слов’ян не 

зламати. 

8 травня учні нашої школи взяли 

участь у обласному автопробігу в       

п а м ’ я т ь 

жертв се-

ла Копи-

ще Олев-

с ь к о г о 

р а й о н у .  

220 дітей 

з усієї об-

ласті по-

бували там, де на початку війни, коли фашисти 

захопили наші території, у селі було розстріля-

но і спалено близько 2500 жителів, а з дітьми 

до дванадцяти років—3700. 

Учасниками автопробігу  були покладені ві-

нок та живі квіти до обеліска Слави від кожно-

го району.  

Також ми відвідали музей, в якому побачи-

ли різну зброю, знаряддя праці, картини, фото-

картки воєнних літ. Було представлено озбро-



Сучасний світ надзвичайно дина-

мічний, перебуває у постійному роз-

витку. Осягнути усі зміни одній лю-

дині неможливо – необхідно постій-

но бути в курсі різноманітних подій, 

що відбуваються в усіх куточках 

нашої планети. Для цього й існує 

така галузь як журналістика – ком-

плекс засобів, за допомогою яких ми 

отримуємо змогу дізнаватись про всі 

новини до дрібниць. Сьогодні піде 

мова про особливих журналістів – 

юнкорів, найменших, але не менш 

талановитих, які мають перші успіхи 

у своїй справі.  

Ось уже три з половиною роки в 

Ємільчинській ЗОШ №1 виходить 

щомісячна учнівська газета 

«Шкільна стежина», над створенням 

якої працюють учні 9-11 класів, а її 

дописувачами може стати кожен, хто 

хоче, щоб його думка була почута.  

Історія  газети сягає грудня 2008 ро-

ку, коли учнів школи здивував пер-

ший випуск такого собі друкованого 

видання, де можна було прочитати 

про цікаві шкільні події, розповіді 

про талановитих учнів, їх досягнен-

ня, про сучасні проблеми молоді.  

Завдячуємо такому новаторству вчи-

телю світової літератури Палько На-

талії Миколаївні та вчителю інфор-

матики Філоненко Катерині Володимирі-

вні, які об’єднали зацікавлених школярів  

курсами за вибором «Основи практичної 

журналістики» і «Створення та дизайн 

друкованих видань».  

В березні цього року наша школа 

подала заявку на участь у ХV Національ-

ному конкурсі шкільних газет, і вже у 

квітні прийшла звістка про те, що з 3011 

газет, фото- і відео репортажів, які надій-

шли на конкурс, відібрано лише 60 най-

кращих, в числі яких – наша «Шкільна 

стежина». Вперше за історію Ємільчин-

ського району одна з його шкіл прийняла 

участь у такому масштабному конкурсі. 

Це грандіозна заслуга усього невтомного 

шкільного колективу.  

Отже, 26 квітня   делегація 

«Шкільної стежини»  прибула в сонячне і 

квітуче південне місто Миколаїв, де на 

нас уже чекала місцева преса. Ми були 

дуже вражені такою увагою до юнкорів 

усієї України і не тільки. Нам випала 

нагода поспілкуватися із російськими та 

болгарськими колегами, а також із прези-

дентом Національного конкурсу шкіль-

них газет Глібом Головченко, який роз-

повідав нам про журналістську діяль-

ність, виконавчим директором конкурсу 

Олегом Солонухою, директором департа-

менту міжнародних відносин Коледжу 

преси та телебачення Вікторією Веселов-

ською. Саме вони вручили нам диплом 

лауреатів XV Національного конкурсу 

шкільних газет. 

Наступного дня відбулась презента-

ція популярної  газети «День»,  низка 

майстер-класів, як-от, наприклад, 

«Безпека в Інтернеті». Після обіду нас 

чекав приємний сюрприз – проїзд на 

білосніжному лімузині до Палацу твор-

чості учнів м. Миколаєва , де зустрічав 

кожну делегацію оркестр, і де відбулась 

фотосесія на червоній доріжці. Протя-

гом наступних трьох годин ми насоло-

джувались урочистою церемонією наго-

родження переможців. 
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Останнього дня в самому центрі 

Миколаєва проводилась всеукраїнська 

акція «Спільне патрулювання юнкорів 

із службами ДАІ України», в якій ми 

прийняли безпосередню участь.  

Нам було надзвичайно цікаво 

спілкуватись із різноманітними учас-

никами дорожнього руху, звертаючи 

їхню увагу на дотримання правил 

пересування. До того ж нас знімало 

телебачення для «Надзвичайних по-

дій» телеканалу ICTV. 

Яскраві враження ми отрима-

ли після відвідин Миколаївського 

зоопарку – одного з найкращих в 

Україні. Незважаючи на щільний 

графік конкурсу, в нас з’явився шма-

точок вільного часу, який ми провели 

з пізнавальною користю для себе, 

прогулюючись  маленькими вуличка-

ми Миколаєва і куштуючи солодощі. 

Аналізуючи подорож, ми прийшли 

до висновку, що побували в гарному 

місті, де живуть добрі й привітні лю-

ди, які без зайвих запитань побесіду-

ють із будь-яким охочим до спілку-

вання. За час  поїздки в нас накопичився 

чималий фотоархів. 

Та не відбулася б 

ця яскрава подія у на-

шому житті без спон-

сорів. Ними стали: 

начальник районного 

відділу освіти Марчук 

Анатолій Васильович, 

директор СТОВ «АгроЕліта» Лісовий 

Віктор Петрович та редакція районної 

газети «Народна трибуна» на чолі з голо-

вним редактором Мельником Михайлом 

Андрійовичем. Величезну підтримку у 

всьому ми відчували від директора нашої 

школи Ярошук Галини Миколаївни. Ми 

вдячні їм, хто повірив у нас, кому не бай-

дужа доля шкільної учнівської преси.  

Повернулась делегація  додому із 

великим багажем досвіду, який будемо 

застосовувати для удосконалення сторі-

нок нашої газети. Користуючись наго-

дою, хочемо побажати «Шкільній стежи-

ні» процвітання, а учнівській редколегії – 

удачі, творчого натхнення і нових успіхів 

на юнкорівській ниві. 

Юнкори «Шкільної стежини»,  

учасники Національного конкурсу 

шкільних газет 

 Чиж Катерина, Євтушок Марія 

С т р .  

“День здоров'я” організовувала і проводила 

Самченко Т.О. Учні 9–х класів зустрілись з медич-

ним працівником школи Ковальчук Л.Б. 

Учні 8–Б та 8–А  класів  взяли участь у біологіч-

ній грі – вікторині, присвяченій  “Зустрічі  пта-

хів” (вчитель Костюченко Н. Ю.).  

Учні 10–Б класу провели наукову конфе-

ренцію екологічної тематики під керівницт-

вом Мурсалової Н. В. На конференції 

підняті питання про сучасні проблеми 

людства щодо охорони навколишнього 

середовища , впливів людини на стан 

довкілля , екологічні проблеми Ємільчино-

го . 

У минулому тисячолітті відбулися різні катакліз-

ми: природні, технічні катастрофи, кровопролитні 

війни, що руйнували плоди праці та розуму багатьох 

поколінь. Але найбільше планетарне потрясіння, 

  Ми звикли вважати, що природа всесильна, 

забуваємо про те, що вона вразлива й ніжна. Приро-

да,  в якій нам жити, забруднюється, піддається руй-

нуванню, знищується. 

  Факел життя не утримати одній людині, одному 

народові, одній державі, 

якщо ми, хто живе на пла-

неті Земля, не будемо його 

охороняти. 

Саме тому в нашій 

школі в квітні місяці прой-

шов місячник екологічного 

виховання. Учні школи 

прийняли активну участь в 

акціях “Дбайливий господар”,  “Посади дерево “, все-

українському суботнику присвяченому Дню довкілля. 

В школі проведено виставку творчих робіт учнів еко-

логічної тематики – стіннівок ,плакатів та газет . 

найбільшу екологічну катастрофу приніс 

Чорнобиль. Тому увага до нього ніколи не 

зникне, а з плином часу майбутні покоління 

все більше й більше уваги звертатимуть на 

подію, що трапилась 26 квітня 1986 року. 

27 квітня учні 7–Б класу провели вихов-

ний захід “Чорнобильський вітер”, приуро-

чений 26 річниці з дня аварії на ЧАЕС . 

Вчитель біології  

Чиж Ірина Іванівна            



Весняного ранку я вийшла на вули-

цю… і побачила на дорозі маленьке 

щеня. Воно було дуже пухнасте, мов   

кульбабка. Мені щеня сподобалось,  і 

я забрала його собі, але чомусь у ме-

не було передчуття, що мама не до-

зволить собача залишити. Але трапи-

лось зовсім не так. Мені дозволила 

мама його залишити. Я була дуже щас-

лива! Я його нагодувала і поклала в 

коробку, він там і заснув. 

На другий день я пішла поглянути, 

що щенятко робить. Я підійшла до 

коробки і подивилася туди, але щеняти 

не було. Я його довго шукала по кімна-

ті та не 

з н а й ш -

ла. Коли 

ввійшла 

до своєї 

кімнати, 

побачи-

ла ще-

ня, а біля нього лежали мої улюблені 

черевики. Коли я їх підняла, вони були 

всі погризені. Я дуже розлютилася. Але 

мені стало шкода щеняти, і я його не 

карала. Деякі люди можуть і набити 

через те, що щеня таке зробило, але я 

не така. Тому що я дуже люблю тва-

рин.  

Так він став жити в мене, а я назва-

ла його “Дунай”!                              

 Осіпчук Анастасії, 5-Б  клас 

 

 Одного прекрасного дня рано -

ранесенько вийшла я по травичку хом'ячку. 

Найкраща травичка росла біля будки, де 

мешкало моє щеня. Було воно досвідчене, 

чимало витівок було на його рахунку, от і 

сьогодні вирішило виконати свою щоденну 

місію. 

 Підійшла до будки і давай  рвати траву, 

що росла поряд. А коли я повернула голову, 

то отетеріла 

від здивуван-

ня. І знаєте 

чому? Назу-

стріч мені біг 

мій малий 

б е ш к е т н и к 

Долар. Напе-

вне, у нього 

в голові був уже створений план до чергової 

брудної справи… та скільки можна таке ви-

робляти?! Ну, щоб щеня нічого не зробило зі 

сніданком Масяні, я почала діяти. Взявши 

кульочок з травою, я вже мала йти. Та де 

там! Аж тут він біжить на мене та починає 

братися до виконання першого пункту в 

своєму спеціальному плані. Першою його 

дією було розірвати кульок, це завдання він 

виконав на відмінно. Так…, я вже напряму 

зрозуміла, що вся моя робота коту під хвіст! 

Ну що ж, буде моя Масяня снідати пшени-

цею, все-таки теж непогано! 

Ну а малого витівника я карати не стала… 

Мій песик не винен, а якщо й винен, то 

зовсім трішки. Напевне, приревнував мене 

до хом’яка. 

Остапчук Анастасія, 5-Б клас. 

 

У нашому багатоповерховому будинку живе 

хлопчик Михайлик. На день народження йому 

подарували кошеня. Руденьке, а на сонці його 

шерсть переливалася і палахкотіла вогнем. І 

Михайлик, недовго думаючи, назвав своє ко-

шеня Пожежа. 

Наступного дня хлопчик не знайшов свого 

вихованця у кімнаті. “Пожежа! Пожежа! До ме-

не” - кричав він, але кошеня як скрізь землю 

провалилося. Михайлик вибіг на балкон і поба-

чив, що Пожежа переліз на сусідський балкон.  

“Пожежа! Пожежа!” - щосили закричав Ми-

хайлик. На його крик із квартир вибігали пере-

лякані люди, їх було стільки, що й курці ніде 

клюнути. Люди не могли зрозуміти, що сталося, 

де горить. 

А Михайлик намагався дістати своє кошеня, 

спробував навіть перелізти на сусідський бал-

кон. Побачивши це, мешканці будинку виклика-

ли пожежну машину. 

Побачивши по-

жежників, Ми-

хайлик почерво-

нів, як рак, а 

потім закричав: 

“Велике спасибі, 

що ви приїхали 

врятувати мого 

друга”. 

Не буду описувати, що було далі. Не знав 

хлопчик, що батьки заплатять за приїзд пожеж-

ної машини силу силенну грошей. Адже в цей 

момент, може, комусь і справді була потрібна 

допомога. Та у Михайлика була інша морока: 

він шукає нове ім'я своєму улюбленцю. Не під-

кажете? 

Федук Ольга, 5-Б клас 

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт: 

www.emschool1.at.ua 

Учасники курсів “Основи практичної журналіс-

тики” ( керівник Палько Наталія Миколаївна), 

“Створення друкованих видань та їх дизайн” 

(керівник Філоненко Катерина Володимирівна). 

Юнкори: Мартинюк Олег, Чиж Катерина, Євту-

шок Марія, Осіпчук Анастасія, Остапчук Анаста-

сія, Федук Ольга. 

Шановні читачі “Шкільної газети”!  

Ось і настав час веселих , таких довгожданих літніх  канікул.  

Редакція нашої газети щиро вітає усіх школярів із закінчен-

ням навчального року і зичить найкращих літніх вражень, ці-

кавих поїздок, нових знайомств, хорошого настрою .  

Восени ми зустрінемося з вами і чекаємо на ваші цікаві 

розповіді . 

Запрошуємо всіх, хто любить писати і вміє цікаво розпові-

дати приєднатися до юнкорів газети. 


