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Вони вже  

старшокласники... 
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Чи любите ви 

фізкультуру? 
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Зустріч із  

заступником голови 

районної ради 
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А що у вас на горищі? 3 

Поезія, поезія, поезія... 4 

В с і ми бажаємо кращої 

долі для себе, а особливо для на-

шого селища. Але одиниці з нас 

хочуть пов'язати своє життя з рід-

ним краєм, тому, не уявляючи 

перспективи і досягнувши успіху, 

ми залишаємося працювати на 

благо іншого міста чи іншої краї-

ни.  

Саме про це ми розмовляли на 

конференції Олега Данилейка — 

координатора проекту “Бізнес-

моделювання”. Вона проводилася 

в Ємільчинській гімназії з метою 

заохочення підлітків до продукти-

вного мислення і створення про-

грам, які будуть приносити прибу-

ток. До такої проектної діяльності 

залучаються учні 8-11 класів, але 

вони повинні мати здатність до 

економічного та математичного 

мислення, вміти користуватися 

комп’ютером та робити певні роз-

рахунки. За час, проведений з 

Олегом Данилейко, ми перегляну-

ли декілька проектів з минулих 

років. Учні нашої школи були 

здивовані, що можна досягти та-

ких успіхів у цьому напрямку. 

Така програма допоможе нам у 

майбутньому розраховувати свій 

власний бюджет.  

Чиж Катерина, Євтушок 

Марія, 11– Б клас  

11 жовтня ми з учителем інфо-

рматики Філоненко К.В. побували  

на ІV Чемпіонаті України з бізнес-

моделювання для старшокласни-

ків у м. Коростені. Учні багатьох 

шкіл України представляли свої 

бізнес-проекти і захищали їх. Най-

більше мені сподобався бізнес-

проект “Сонні”, в якому учні роз-

робили ідею, як використати енер-

гію під ногами. Перше місце за-

йняв проект “Раз корівка, два ко-

рівка”, за який учні отримали гра-

моти та “бочечку” з грошима. Ми 

із захопленням спостерігали, як 

учні відстоювали свої проек-

ти, пройнялися їх бойовим 

духом та поповнилися нови-

ми творчими ідеями, набули 

практичних навиків. Я ду-

маю, що і ми не підведемо 

нашу школу із своїм бізнес-

проектом, над яким ми пра-

цюємо своєю групою учнів 

11-Б класу: Євтуха С., Овсій-

чук С., Онопченко І. і Боро-

вика Б на чолі з учителем 

Філоненко К. В. 

  Боровик Богдан, 11-Б 

клас 

Від редакції слід зазначи-

ти, що Перший Чемпіонат 

України відбувся у 2009 році 

в місті Житомирі (участь 

брали учнівські команди з 10 

областей України), у вересні 

2010 року в приморському 

селищі Кирилівка Запорізь-

кої області пройшов Другий 

Чемпіонат України з бізнес 

моделювання, який зібрав 

делегації та шкільні авторсь-

кі групи з 18 областей, а в 

жовтні 2011 року в мальов-

ничому містечку Яремче 

Івано-Франківської області 

відбувся Третій Чемпіонат 

України, на якому змагались 

молодіжні команди з 20 об-

ластей. 

Три команди нашої школи 

приймуть участь у заключно-

му районному етапі бізнес-

презентацій.  

1 — Т у л ь є в а 

Анна, Сингаєвський Оле-

ксандр, Савочкін Сергій 

(10-А клас). 

2—Борта Валерія (10-

А клас). 

3—Євтух Сергій, Бо-

ровик Богдан, Онопченко 

Ірина, Овсійчук Світлана 

11-Б клас). 

 

 

        Коротко про головне 

З 15 по 18 жовтня в школі про-

ходив тиждень біології. 

Триває місячник правових 

знань. 

До шкільних канікул закінчився 

І тур Всеукраїнських предмет-

них олімпіад. Переможці пред-

ставлятимуть школу на рай-

онному етапі. 

Всі вчаться, а дехто й 

відпочиває! Учні, які не оздоро-

вились влітку, мають 

можливість це зробити й за-

раз.  

19 жовтня старшокласниці 

мали змогу зустрітися з ліка-

рем  районної лікарні Климчу-

ком Іваном Івановичем . 

28 жовтня  2012 року  выдбули-

ся  вибори  до Верховної Ради 

України. 
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яка складалася з шести чоло-

вік. 

Перший конкурс мав назву  

―Візитна карточка‖. Команда 

повинна була презентувати 

свій клас. Завдяки цьому кон-

курсу ми дізналися про тала-

нти та вподобання наших 

школярів. Також ми почули 

веселі пісні із шкільного 

життя наших конкурсантів.  

Наступний конкурс — 

―Театральний‖. Всі досхочу 

насміялися, дивлячись, як 

бігає горила по клітці чи бу-

сел розходжує по болоті.  

В конкурсі ―Модельєр‖ дів-

чата вбралися в непереверше-

ні сукні, а хлопці відчули себе 

справжніми модельєрами. 

З а в д я к и  з м а г а н н ю 

―Ввічливість‖ учні змогли ви-

словити всю свою вдячність 

класним керівникам. 

Всі насміялися під час ви-

пробування ―Торбинковий сю-

рприз―. Учню 9-А класу дове-

лося танцювати з корзинкою, 

а 9-Б — зі шваброю. Це було 

по-справжньому весело. 

П р о в і в ш и  к о н к у р с 

‖Калейдоскоп‖, ми дізналися, 

як добре конкурсанти знають 

свій клас та школу. 

Завдяки чудовим оратор-

ським здібностям конкурса-

нтів, учень 9-А класу про-

дав дитяче мило за 26 грн. 

75 коп. ,а учениця 9-Б класу 

— туалетний папір за 55 

гривень. 

Поки учасники готувалися 

до найважливішого конку-

рсу  ―Домашнє завдання ‖, 

ми розпитали наших гля-

дачів, і всі таємниці було 

розкрито. 

У фінальному конкурсі 

учні показали  свої театра-

льні здібності. Веселі сцен-

ки від 9-А класу та прогноз 

погоди для нашої школи від 

9-Б класу чудово підняли 

настрій.  

Нарешті всіх було прийня-

то до дружньої родини стар-

шокласників. Вони проголо-

сили клятву, а члени журі 

оголосили підсумки. Згідно 

них перемогла ДРУЖБА. 

Ми раді вітати наших ста-

ршокласників і сподіваємо-

ся, що вони будуть гордістю 

своєї школи.  

              Дармограй Дар’я, 

11-Б клас 

 Дев’ятий клас — це рік, коли 

ти розумієш,що вже не дитина, 

що ти учень старших класів. Ти 

вже ходиш на вечори, дискотеки 

та й взагалі відчуваєш себе дуже 

дорослим. 

Але, щоб стати справжнім ста-

ршокласником, потрібно пройти 

посвяту. В нашій школі є тради-

ція, що це свято проводять учні 

11-х класів.  

Цього року честь провести ви-

пробування  була надана нам, 

учням 11-Б класу. Ми розуміли 

наскільки це важлива подія в 

житті кожного 9-класника, тому 

дуже уважно підійшли до вибо-

ру конкурсних завдань. 

Всі конкурси оцінювало журі: 

Чихар Ольга Борисівна, Євту-

шок Наталя Миколаївна та Чиж 

Катерина (учениця 11-Б класу). 

Кожен клас мав свою команду, 

Вони вже старшокласники... 
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дошку, добратися до дверцят, відчи-

нити їх, а вже потім опинитися на 

місці. 

Горище може стати чудовим 

місцем для ігор, або відпочинку. Але 

не потрібно забувати правила безпе-

ки. А якщо добратися до горища 

небезпечно, то краще попросити 

допомоги у дорослих. 

Своє горище можна перетвори-

ти на оранжерею, звісно якщо там 

багато світла. Ростити кімнатні рос-

лини – це прекрасно. Насолоджува-

тися чарівним цвітом фіалки, екзо-

тичним виглядом пальми. 

А от цікаво, які у вас горища і 

що у вас там відбувається? 

Зі своїми творами прошу звер-

татися до редакторів газети 

«Шкільна стежина». 

Швець Тетяна, 7-Б клас 

А що у Вас на горищі? 

Напевне у кожному домі є гори-

ще, яке слу-

жить скла-

дом для ста-

рих речей. А 

ви й не уяв-

ляєте, скіль-

ки цікавого 

можна там 

знайти! 

На багатьох 

г о р и щ а х 

можна знай-

ти старі ди-

тячі іграшки. 

Було б дуже чудово відшукати їх та 

згадати своє дитинство. Серед бага-

тьох речей можна знайти стару тех-

ніку: газові лампи, кип’ятильники, 

телевізори, а також лампи, столи, 

крісла, валізи. 

Ваші батьки правильно роб-

лять, якщо зберігають речі. Бо вони 

вам стануть в пригоді. Наприклад, 

деталлю інтер’єру. Старий, нікому 

не потрібний бідон  може стати чудо-

вим торшером. А старий пошарпа-

ний стіл – чудовим журнальним 

столиком. 

Одного разу я знайшла альбом 

із старими фотографіями. На фотог-

рафіях була моя бабуся ще дівчин-

кою. Мені особливо запам’яталось те 

фото, де вона в маленькій червоній 

сукні із великим білим бантом на 

голові. 

Але от дістатися до горища бу-

ває вже й не так просто! В деяких 

будинках є спеціальні сходи,  або ж  

драбина. Вхід на горище може зна-

ходитися як в будинку, так і на ву-

лиці. 

Але дуже часто буває, щоб діс-

татися горища ,спочатку потрібно 

вилізти на сарай, потім поставити 

принципи місцевого самоврядування. 

Ми дізналися,що це гласність, колегіа-

льність, поєднання місцевих і загально-

державних інтересів, підзвітність, вибо-

рність та ін. 

Як на мене, це була дуже пізнавальна 

лекція, і багато хто із присутніх задума-

вся про свої плани на майбутнє. Адже 

багато хто хоче бути депутатом, а для 

досягнення своєї мрії потрібно знати 

про все, що з нею пов’язано. 

                        Дармограй Дар’я, 11-Б 

                                                  11-Б клас 

Вісімнадцятого жовтня в нашу шко-

лу з дружнім візитом завітав депутат 

районної ради Ващук Олександр Во-

лодимирович. 

Як колишній вчитель історії Олек-

сандр Володимирович одразу зміг 

завоювати увагу учнів. Вже за декіль-

ка хвилин виступу всі уважно слуха-

ли оратора.  

Олександр Володимирович при-

йшов до нашої школи, щоб розповісти 

нам про місцеве самоврядування. 

Він розповів нам, як обираються 

депутати до районної ради. Також ми 

дізналися, що вона складається з 74 

депутатів. 

Окрім цього Олександр Володими-

рович розповів учням про основні 

А що у Вас на горищі? 

Зустріч із заступником голови районної ради 
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Спорт. Що це таке? Можливо, для 

когось звичне діло, яке не потребує особ-

ливих зусиль, для когось неподоланий 

тягар, а для когось сенс життя. 

Напевно всім відомо, що фізкультуру 

люблять не всі. Не знаю чому, але  я впе-

внений на сто відсотків, що фізкультурою 

потрібно займатися. Адже ніхто не хоче 

бути ледарем та сидіти на лаві запасних. 

Спорт — це, перш за все, здоров'я, а його 

не купиш ні за які гроші. Тим більше 

приємно отримувати нагороди за свої 

досягнення в спорті. Ось зовсім недавно, 

на початку жовтня, волейбольна команда 

хлопців нашої школи зайняла І місце у 

грі на кубок Голови Верховної Ради В. М. 

Литвина. Дівчата теж не пасли задніх і 

зайняли ІІІ місце. 21 жовтня у Новоград-

Волинському на змаганнях з пляжного 

футболу Мельник Юрій та Піонтківський 

Олексій зайняли ІІІ місце серед спорт-

сменів області.  Берімо приклад з них!  

Дехто більше любить грати зразу в  

ігри. Але ж щоб досягати результату, 

спочатку треба  виконати розминку, 

добре пробігтися, що не всі люблять.  

Потрібно постійно вдосконалювати 

свої вміння. Для цього існують у шко-

лі уроки фізичної культури. 

 Багато українських спортсменів 

будують кар'єру саме на спорті. Чому 

б комусь із нас не спробу-

вати? Колишній учень 

сьогоднішнього 10-А кла-

су Омельченко Артем 

зараз навчається в київ-

ській спортивній школі. 

Його запримітили трене-

ри на одному з обласних 

турнірів і запросили до 

себе. Можливо, він стане 

професійним спортсме-

ном, а ми у майбутньому 

будемо гордитися його 

досягненнями. 

 Я хотів би закликати 

першачків також, аби 

вони з перших днів не лінувалися про-

бігти зайве коло, гарно виконували 

розминку і закликали інших до цього.  

Отже, не лінуймося, а займаймося 

фізкультурою, аби не мати поганий 

вигляд, настрій, самопочуття. 

Бриж Владислав, 7-Б клас 

Чи всі люблять фізкультуру? 



Назустріч сонцю впевнено летить! 

Щоби здійснились дивні наші мрії, 

Неначе пісня, склалося життя.  

Щоб не згубили Віри і Надії 

Й не стало у Коханні вороття! 

Дармограй Даша 

Последний год - и все мы разлетимся,  

Как птицы вольные, покинем мы гнездо.  

Со всеми вами вместе мы простимся  

Не думайте, что это нам легко. 

Родная школа, мой сосед по парте -  

Всѐ это в памяти останется моей.  

Воспоминанья, словно лучик в марте,  

Согреют продолженье наших дней. 

Прощай, родная школа, до свиданья!  

Надеемся, мы встретимся опять.  

Забудется вся горечь расставанья , 

И повернѐтся время вспять… 

Суй Віка, Примак Маша 

Дзвінок останній — перший крок в житті, 

Палкий порив і юності надії. 

Нехай щастить вам, друзі, у путі, 

І хай  здійсняться світлі ваші мрії. 

 Купецька Валя. 

Наше дитинство і юності роки 

Так пролетіли швиденько, як мить. 

В школі були вчителі і уроки, 

Тут ми училися вчитись і жить.  

В школі були друзі й перше кохання, 

Та неповторні веселощі й сміх, 

Пісня крилата… А ось і прощання 

З школою, з друзями—зразу для всіх. 

В кожного доля своя, неповторна— 

Ми летимо в свій найперший політ.  

Будь до нас, доленько, щира й прихильна,, 

Щедра на ласку і добрі діла. 

Школа, де вчились, від нас невіддільна, 

Бо в майбуття з нами разом пішла. 

І у житті ніжним спогадом буде 

Те, як були ми у школі дітьми… 

Роки промчать, та ніхто не забуде 

Школу, де вчилися й виросли ми. 

Євтушок Марія, Чиж Катя. 

Від школи, як від лагідної мами, 

В життя доросле, в зоряну блакить  

Одинадцятий клас наш журавлями 

У ч - ні  11-Б к л а с у 

(класний керівник: Мурсалова На-

талія Вікторівна) та учасники ку-

рсів “Практичної журналістики” 

(керівник: Палько Наталія Мико-

лаївна) та “Основи створення дру-

кованих видань та їх дизайн” 

(керівник: Філоненко Катерина Во-

лодимирівна). 

Журналісти: Чиж Катерина, Євту-

шок Марія, Боровик Богдан,Бриж Вла-

дислав, Дармограй Дар’я, Горбик 

Людмила, Швець Тетяна 

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 

ТРОХИ СУМНО... 


