
це вічність. Ось почався 

урок, час повільно йде, пе-

рерва, як одна секунда, про-

майне. І так кожного дня. 

Але не встигнеш оглянути-

ся, і рік вже пройшов.  

Кожен з нас любив, лю-

бить і любитиме школу. 

Можливо, зовні вона й не 

така гарна, але ми сподіває-

мось, що через рік-два вона 

буде такою школою, як і всі 

нові, незважаючи на те, що 

їй уже більше 70 (!) років. 

Мені здається, що  вже  

зараз ми приходимо в шко-

лу і не хочемо звідси йти, 

бо вона – наш другий дім!!! 

Левченко Світлана,  

7-Б клас              

Нарешті почалося навчання 

у  школі, а разом з ним і цікаве 

життя. Здається, ніби ще вчора 

був перший дзвінок, а вже 

пройшов цілий місяць. Як 

швидко плине час! 

 Поміркуймо, для чого ми 

ходимо до школи? Хтось – 

учитися, а хтось — просто 

поспілкуватися з друзями. І ті 

учні, які приходять сюди 

«байдикувати», кожен урок 

думають про таке: «Ну хто ці 

уроки вигадав? Навіщо во-

ни?». Дійсно, читаючи книж-

ку, аж спати хочеться, і здаєть-

ся, що ось-ось вже заснеш. Але 

хіба ж можна заснути, дивля-

чись у мікроскоп? О ні, який 

там сон! Тут клітини – і про 

сон навіть не згадуєш. Чи сам 

робиш якийсь дослід, хіба ж спа-

ти хочеться? Хочеться творити, 

творити і ще раз творити. 

 А от запитайте будь-кого з 

учнів, чи любить він перерви, і 

почуєте: «Звичайно, люблю, тут 

45 хвилин такі муки, а потім 15 

хвилин блаженства». І всім  зда-

ється, що 45 хвилин уроку – 
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Все небо  переповнилося  різ-

ними барвами. Темну та холод-

ну ніч зігріли теплі та красиві 

феєрверки.         

Не зважаючи на маленькі 

масштаби нашого містеч-

ка, воно зігріває своїм  

теплом та         красою. У 

вихідні дні ми любимо з 

однокласниками прогулю-

ватися його чепурними 

вулицями. Нам приємно 

бродити  в тіні дерев і 

дивитися на все, що від-

бувається навколо, бо ми 

своє містечко дуже любимо. 

Нікуліна Альона, Боньков-

ська Марина, 11-А клас                                                                                                                                                                                     

                                           

Дев'ятий рік поспіль на пре-

стольне свято Різдва Пресвятої 

Богородиці відзначають День 

селища. Цього року свято збігло-

ся ще й з визначною датою — 75 

річницею утворення  Житомирсь-

кої області.  

21 вересня жителі та гості 

селища взяли участь у святкуван-

ні. Радість з нами розділив Голо-

ва Верховної Ради України В.М. 

Литвин. 

Урочисті заходи відбулися у 

районному Будинку культури      

на стадіоні тривав турнір з міні-

футболу серед юнаків на  кубок  

Голови Верховної Ради В.М. Ли-

твина, на асфальті малювали  свій 

рідний край  наймолодші. 

Зайшовши  до зали, ми могли 

побачити виставку композицій 

квітів,  в якій прийняли участь 

учні нашої школи, за що були 

н а г о р о д ж е н і 

грамотою. 

С е л и щ н а 

рада вручила 

премії кращим 

представникам 

громади. Серед 

них були наша 

учениця 9-Б кла-

с у  М е д е н к о 

Юлія та вчитель-

ка математики 

Нікіренкова Віра Іванівна. 

На закінчення відбувся свя-

тковий феєрверк. Це  було чу-

дове та прекрасне дійство… 



здружилися з ними. Ми раді, що 

до нашої школи прийшли такі хо-

роші першокласники. Побажаймо 

їм міцних знань і гарних оцінок.  

 

Волніна Інна, 7– Б клас. 

Першого вересня на поріг нашої 

школи ступили першокласники. У зна-

йомстві з однокласниками та вчителями 

проходять вересневі дні. Діти вивчають 

школу, вчительку. Їм цікаво дізнаватися 

абетку з уст вчительки, цікаво рахувати 

зайчиків в книзі. Цього року до 1– А 

класу прийшло        16 дітей, до 1– Б 

класу — 21. Учні розважаються на пере-

рвах активними іграми. 

Особливо полюбляють 

доганялки, скакалку, 

піжмурки. Але коли 

продзвенить дзвінок, 

діти чимдуж поспіша-

ють до класу. Кожного 

дня першокласники 

отримують усміхнені 

сонечка у 

щоденнику, 

за що дуже 

радіють.  

Н а ш і 

першокласники люблять  всі уро-

ки. Але, наприклад, Ані Хомич з 

1– Б класу найбільше подобаєть-

ся малювання. Діти в перші дні 

дуже старанні. Вчителі хвалять 

батьків за те, що виростили таких 

чудових дітей. Молодші школя-

рики знайшли нових друзів і 

 Харківська юридична академія Ім. 

Я. Мудрого – 1, 

Київський торгово-економічний 

університет – 1, 

Київський технічний університет 

електроніки та акустотехніки – 1, 

Ірпінська податкова академія – 1, 

Вінницький державний педагогіч-

ний університет ім.. М. Коцюбинсь-

кого – 1, 

Львівський університет МВС – 1. 

Заступник директора з на-

вчальної роботи  

Палько Наталія Миколаївна 

У 2012-2013 навчальному році нашу  

школу закінчили 73 учні  одинадцятих  

класів. У вищі учбові заклади вступили 

42  випускники, у коледжі, технікуми, 

ліцеї – 16,  у професійно-технічні учили-

ща – 8. Працюють – 7. Серед престижних 

вищих навчальних закладів наші випуск-

ники обрали: 

Житомирський Національний агроеко-

логічний університет – 6, 

Київський Національний університет 

біоресурсів та природокористування – 2, 

Київський державний університет 

ім .Б.Грінченка – 3,  

Національний педагогічний університет 

ім.. М.Драгоманова – 2, 

 Житомирський державний університет 

ім.І.Франка – 9, 

Національний медичний університет 

ім..Богомольця – 1, 

Київський Національний економічний 

університет ім. В. Гетьмана – 1, 

Одеська юридична академія – 1, 

Львівський політехнічний університет– 1, 

Київський авіаційний університет– 2,  

Житомирська філія Київського авіаційно-

го університету – 1, 

Київський політехнічний університет – 2, 
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раєтесь у грибах – не вирушайте у 

ліс.  

 З грибів можна приготувати 

багато смачних страв, гриби 

можна сушить, маринувати.  

А чи знаєте ви, друзі, якийсь 

цікавий рецепт? Поділіться з 

нами.   

    Бойко Юлія, 7-Б клас 

Осінь цього року порадувала всіх жи-

телів нашого району величезним урожа-

єм грибів: білих, краснюків, сироїжок, 

бабок, груздів. І це без перебільшень. 

Спитайте 

будь-кого, 

чи збирав 

він у цьо-

му році 

гриби, і він 

скаже 

«так». 

Звичай-

но, зайшовши в ліс, можна побачити ба-

гато жовтого листя. А під ним – грибоч-

ки. Їх майже не видно, вони ховаються 

від пильного людського ока. Але якщо 

прийшов у ліс 

справжній гриб-

ник, він обов’яз-

ково знайде гар-

нюні боровички. 

Справжнє захоп-

лення виклика-

ють літні білі, 

іноді вони такі 

великі… Правда, 

потрібно бути дуже уважним, бо пога-

нок та мухоморів ще більше. Вони при-

вабливі, але пам’ятайте, якщо не розби-



ших класів, адже виго- товлені були 

дуже дбайливо і з великою любов’ю. 

Найкращими визначені композиції учнів: 6-

А класу – «Моя сонячна Житомирщи-

на» (Павленко Т.Є.), 8-А класу – «Краса 

України — Полісся» (Арештович О.В.),  8-Б 

класу – «Будь благословенна, Житомирщи-

но», «З Днем народження, Ємільчине» (Чиж 

І.І.), 9-А класу – «Я – україноч-

ка» (Шишковська Т.В.). Саме ці класні колек-

тиви разом з 4-А, 4-Б та 5-Б класами предста-

вили нашу школу на святкуванні дня селища, 

за що була вручена грамота школі. А на шкі-

льній лінійці переможці отримали невеличкі 

премії на клас. 

   На ярмарці можна було побачити не тіль-

ки дітей та вчителів, а й перехожих, які про-

гулювались містечком. Перехожі купували   

гриби, моркву, буряки, картоплю чи ще щось 

вирощене на  городах.                                                               

     Ярмарка — це найкращий домашній,без 

хімічних добавок, ринок. Сподіваюсь на на-

ступний рік буде ще краще та ще смачніше! 

 Ігнатенко Вікторія, 7-Б клас. 

Вже стала тради- ційною шкільна 

осіння ярмарка, до якої готуються всі 

учні, їх батьки, учителі. Адже потрібно 

придумати красиву, цікаву, оригінальну 

композицію, зуміти запросити відвідува-

чів, розрекламувати свій товар. Бо зароб-

лені гроші підуть на потреби класів.  

Теплий, сонячний день зібрав дітей поча-

ткових класів на подвір’ї школи. Всі во-

ни дуже старанно працювали над своїми 

виставками квітів, овочів, солодощів.  

Батьки так хвилювались, ніби вони не 

презентацію роблять  разом зі своїми 

дітьми,а відправляють їх, принаймні,  у 

перший клас. Всі діти з батьками несли зі 

своїх домівок квіти та різні страви, найбі-

льше на ярмарці було домашніх перців, 

їх миттєво розібрали.  Всі  роки я помі-

чаю, що на ярмарці купують більше до-

машні , виготовлені дбайливими руками 

солодощі. Мабуть, розуміють, що дома-

шнє – найсмачніше. 

Класи дуже красиво оформили свої 

композиції, дівчатка були одягнені в  

українські костюми, на той момент я 

навіть трішки поринула на справжнісінь-

ку ярмарку, яка відбувалася в 19 столітті.                                                                                             

На ярмарці були такі композиції: 

4-б-«Моє Ємільчине цвіте», «Отчий 

дім»  (Майданович Г.М.); 

4-А- «Святковий салют», “На світі цім 

краса — натхненна чарівниця” (Климчук 

Є.С.); 

3-А -  «Край наш журавлиний, рідна 

Україна» (Хомик Л.Р.); 

3-Б  - «Полісся - це земля прекрасна, По-

лісся — наш рідний край»,  «Ємільчине, 

Ємільчине, краса твоя від дівчи-

ни» (Кондратюк Л.В.); 

2-А-«Щоб не зів'яли милі квіти, щоб не 

хворіли малі діти»,  “А ми удвох, а ми 

удвох в одне дівча закохані” (Шевчук 

Т.А.); 

2-Б– «Розвивайся, звеселяйся, наш полі-

ський краю» (Шепель Л.К.); 

5-А – «Краю мій лелечий, сторона 

моя» (Марченко Л.С.). 

5-Б – «І на тім рушникові оживе все зна-

йоме до болю…» (Шпак В.М.). 

Коли підходиш до власників презентацій 

і питаєш, яка композиція, на їхню думку, 

найкраща, звичайно, діти відповідають: 

«Наша композиція найкраща». 

Наступного дня намітилась ярмарка в 

учнів старших класів. Звичайно, вона не 

відбулася без прогулів з уроків. Всі ми не 

хочемо сидіти в класах, коли знаємо, що 

там продаються різні пахощі. Але попри 

побоювання учителів, що це дійство затяг-

неться на багато уроків, зі столів «товар 

розмели» максимум за три уроки. Школя-

рі зрозуміли: зроблене на домашній кухні 

та вирощене дбайливими руками набагато 

більший має попит, ніж придбане та пере-

продане з магазинів. 

Приємно вразили композиції учнів стар-
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сміливо дивимося в майбутнє. 

На довгих стежинах життєвої ниви нехай 

супроводжує Вас віра і наснага,  надія і люд-

ська повага.  

Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчого 

вогнику, щедрості серця, здійснення найсок-

ровенніших мрій.  Нехай Вам Бог на землі 

дасть ще багато світлих днів і          щасливих 

років! Хай завжди щедрою на сході буде осві-

тянська нива, а в усіх Ваших починаннях 

будуть супутниками успіх і удача! 

Головко Аліна, Мартинюк Олег, 11-А клас                                                                                                                                                                             

Серед багатьох свят у календарі  є 

день, коли настрій усієї країни особливо 

піднесений і радісний. У перший    тиж-

день жовтня країна урочисто відзначає 

День працівників освіти, день, коли 

навчальні заклади та          руки вчителів 

майорять осінніми квітами, день, коли 

розквітають посмішки вихованців і пе-

дагогів. 

Шановні вчителі! Прийміть найщи-

ріші вітання і найкращі побажання з 

нагоди Вашого професійного свята. 

Вашими зусиллями і наполегливою пра-

цею послідовно прокладається стежина з 

країни дитинства до дорослого життя, 

примножується скарбниця духовних над-

бань українського народу. 

Учитель… Яке звичне і яке містке 

слово! Той, хто навчає, хто збагачує ро-

зум і душу своїх вихованців, хто відкри-

ває перед нами невичерпну скарбницю 

знань і невмирущих моральних ціннос-

тей.  

Нам в житті пощастило навчатися у 

школі, де панує культ знань, де працю-

ють справжні майстри, тому ми 

В цей день, 7 жовтня, 

Я бажаю Вам добра, 

Квітів  охапку 

І осіннього тепла. 

Остапчук Ігор 

Більше радості, чим турботи, 

Більше відпочинку, чим роботи, 

Більше сонечка, чим нещастя 

І великого-великого щастя. 

Мартинюк Олег 

Щиро вітаємо Вас зі святом!  Висловлюємо 

сердечну подяку за великий талант, за невтомну 

працю і покликання сіяти мудрість… 

Удачі! 

Пугаков Богдан 

Прийміть найсердечніші вітання, 

шановні наші вчителі, з Вашим про-

фесійним святом! 

Бажаю я здоров’я Вам  

На довгі, довгі роки! 

І щастя щирого,  

Як цілий океан глибокий!   

Боньковська Марина 

Удачі в справах всіх 

І успіхів в житті, в роботі!    

Хай учні роблять з Вами  

В майбутнє справжні кроки! 

          Васьківський Олександр 

У день цей осінній 

Вам зичу щиро 

Блакитного неба, 

Любові та миру! 

Волощук Анастасія 

 Хай квітує творча нива, 

Успіхом стелиться Ваш шлях, 

Життя прекрасне і щасливе 

Ясніє радістю в очах! 

Головко Аліна 

Хай щастить Вам в будні й свята, 

Хай вісті хороші приходять до хати, 

Хай будуть у Вас і здоров’я, і сила, 

І доля хай буде ласкава й щаслива 

Іванов Тимур 

Хай стане яскравим це свято, 

Найчудовішим світлим днем! 

Звеселять Вас дарунки і квіти, 

І щастить хай Вам кожен день! 

      Кур’ята Микола 

Удачі, успіхів Вам незмінних, 

Щоб усі плани збувались постійно, 

Та й усі до єдиної мрії 

В день святковий, звичайно, збулись! 

        Сайченко Богдан 

Нехай в житті чекають лиш теплі слова, 

І серце ніколи від болю не плаче, 

Щоб крутилась голова 

Від радості, кохання і удачі. 

Нікуліна Альона 

Нехай очі ваші світяться сонцем, 

Нехай посмішка не сходить з лиця, 

З Днем Учителя Вас я вітаю, 

Щастя в житті завжди бажаю. 

Островська Наталія 

З відкритим серцем і любов'ю 

Бажаю щастя і здоров'я. 

Бажаю ніжності і ласки, 

Щоб успіхи були в Вас класні. 

Дорош Тетяна 

Нехай перші сніжинки  

Подарують Вам ніжність. 

Осінній вітер — надію, 

І щастя, і здоров'я, і мрію. 

Дегтяренко Вадим 

Нехай у Вас завжди будуть 

добрі засіви, рясні сходи та 

щедрі урожаї! 

Шаталович Юра 

Учні 11-А класу (Класний ке-

рівник Жабровець Тетяна Ва-

леріївна) та учасники курсів 

“Основи практичної журналі-

стики” ( керівник Палько На-

т а л і я  М и к о л а ї в н а ) , 

“Створення друкованих ви-

дань та їх дизайн” (керівник 

Філоненко Катерина Володи-

мирівна). 

 

Юнкори: Боньковська Ма-

рія Нікуліна Альона, Мар-

тинюк Олег, Чиж Катери-

на, Євтушок Марія, Волніна 

Інна, Бойко Юлія, Ігнатен-

ко Вікторія, Левченко Світ-

лана 
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