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ралися. Нам допомагали 

наш класний керівник 

Наталя 

Петрів-

на і пе-

д а г о г -

органі-

з а т о р 

Наталя 

М и к о -

лаївна.  

Ми ду-

же вдячні організаторам 

цього свята. А посмішки 

дітей були найкращим 

подарунком нам під яли-

нку. Ми ніколи не забу-

демо того, як весело нам 

було. Дійсно,  виступати 

було важко, але воно то-

го варте! Наш 7-Б споді-

вається, що така подія 

ще не раз відбудеться у 

нашій великій шкільній 

сім’ї. Важливо, щоб ко-

жен усвідомив, що ціка-

ве свято можна організу-

вати та провести лише 

за умови активної участі 

всіх. 

Левченко Світлана,  

7-Б клас 

Новий рік — радість 

для всіх. Наш 7-Б вирі-

шив зробити приєм-

ність учням     школи, 

готуючи новорічну каз-

ку. Сподіваємось, що 

ми внесли хоч і мале-

ньку, але незабутню 

частину в історію на-

шої школи. 

У проведенні 

новорічного свя-

та участь брали 

всі учні нашого 

класу. Подія від-

булася 27  груд-

ня. Як ми і наді-

ялись ,  свято 

пройшло чудово. Ми 

всі веселилися і врази-

ли школярів. Також з 

нами виступав учень 

11-А класу Мартинюк 

Олег. Було безліч ро-

лей: і ведучі, і Червона 

Шапочка, і дівчинка 

Маша, і Ведмідь, який 

всіх захищав. Але були 

і кіт Базиліо, лисиця 

Аліса,   Баба Яга, Роз-

бійники, які так і хоті-

ли нашкодити комусь. 

Також були Жабенята, 

черепаха Тортила, Золо-

та рибка, Снігурка, стара 

Шапокляк. Ну і звісно, 

який же це Новий 

Рік, якщо не буде  

Діда Мороза!? 

Хотілося б відмітити, 

як все-таки діти лю-

блять Новий рік. У 

кожного був такий 

к о с т ю м , 

який ви ніколи 

у своєму житті 

не побачите, я 

в цьому абсо-

лютно впевне-

н а . 

Б у -

ли і 

при-

нцеси,і пірати, і Мальвіна. 

Та тут і не перелічиш усі 

костюми… Іноді здава-

лось, що діти чекали цього 

свята ще з минулої зими. 

Особливо вражали костю-

ми учнів початкових кла-

сів. 

Спочатку ми показали 

новорічну казку. Після 

цього провели конкурси. 

А так як Дід Мороз — 

дідусь  дуже щедрий, піс-

ля конкурсів він роздав 

дітям солодощі. Тоді за-

просила усіх танцювати  

новорічна дискотека. Спо-

чатку всі були якісь в’ялі, 

але потім… Та що тут ка-

зати, на те ми і були каз-

кові герої, щоб робити ди-

ва. Тому дуже швидко від 

цієї в’ялості нічого і не ли-

шилося.  

Звісно, самі б ми не впо-

Важливі деталі: 

18 січня волейбольна 

команда дівчат нашої 

школи виборола перше 

місце серед учнівських 

команд району. 

Перші перемоги на обла-

сних предметних олімпі-

адах здобули: Марченко 

Михайло (8-А) -  диплом 

І ступеня з географії, ІІІ 

ступеня з історії, ІІ 

ступеня з біології; 

Швець Тетяна (7-Б) -  

диплом ІІІ ступеня з 

математики;      Євтух 

Сергій (11-Б) - диплом 

ІІІ ступеня з біології; 

Яценко Юлія (7-Б) - 

диплом ІІІ ступеня з 

інформатики; Кондра-

тюк Анна (6-А) - ІІІ 

місце у конкурсі ім. 

Т.Г.Шевченка. 

Для випускників шко-

ли: поспішайте  зареєс-

труватися 
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Спорт — невід’ємна части-

на шкільного життя. У спорті 

ми гартуємось, вчимося працю-

вати у команді, виховуємо силу 

волі та витримку. Позакласні 

заняття з фізичної культури 

готують учасників змагань, 

турнірів. 

16 січня  2013 року були 

проведені районні змагання з 

волейболу серед дівчат. Коман-

да нашої школи складалась з  

Онопченко Ірини(11-Б), Яро-

шук  Альони, Козловської Юлії

(10-Б), Лозко Анастасії, Ше-

пель Олени(9-А), Волощук Вік-

торії(8-А), Борти Валерії(10-А). 

За протоколами змагань 

дівчата школи  №1 отримали  

передбачувану перемогу, як і 

за останні декілька років. Ра-

зом із  Сербівською школою Ємі-

льчинська  ЗОШ №1 вийшла у 

фінал, який був проведений 18 

січня  2013 року, і стала ліде-

ром. 

Спортивний  досвід  кожної 

спортсменки досить різний: уче-

ниця 11-Б класу Онопченко Іри-

на, учениця 9-А класу Лозко 

Анастасія та  Борта Валерія (10-

А) мають необхідний досвід  су-

перництва у спорті, отже, дівча-

та займаються волейболом декі-

лька років і побували на вели-

кій кількості змагань. Інші дів-

чата   також наполегливо  тре-

нувалися і згодом досягли потрі-

бного  рівня  волейболу. 

Проте, який би не був спор-

тивний  досвід кожного, голо-

вне, я вважаю, це відносини 

між  колегами по команді. У  

моєму  уявленні,  команда — 

це  сім’я, тому    були і сльози, 

і сміх, і поразки,  і  перемоги 

разом.  Думаю, перемога  дів-

чат  є заслугою і тренера   

Онопченка  Сергія Григоро-

вича, і їх власним  трофеєм. 

Вже кілька років  спортсме-

нки   нашої школи стають   пере-

можницями  районних  змагань 

з  волейболу. Проте  не  потрібно  

забувати   досягнення  тих,  хто  

одними з  перших  здобули пере-

могу.  Це випускники нашої шко-

ли 2010—2012 років: Авраменко 

Аліна, Авраменко Альона, Мих-

нюк Оксана, Демиденко Ганна, 

Мельник Юлія, Гринішак Тетя-

на, Мухаревич Олена.  

Все змінюється. На місце ви-

пускників приходять нові учні-

першокласники. Змінюються і 

спортсменки нашої школи. І я  

впевнена, що нам підростає гідна 

зміна в обличчі дівчат 5-8 класів. 

Тому що у школі панує здоровий 

дух не тільки інтелектуального 

суперництва, а й спортивний дух 

досягнень. Спасибі учителям фі-

зичної культури, що виховали у 

кожного з нас волю до перемоги. 

Онопченко Ірина,  

11-Б клас 

Дівчата лідирують 

Там, де спорт   

татів  ми   досягли   завдяки  напо-

легливим   регулярним   тренуван-

ням.  Дружною   та   сильною  ко-

мандою ми є не тільки   в  спортив-

ному   залі, я й за його  межами. 

Волейбол  став  невід’ємною части-

ною життя кожного з нас. 

Сингаєвський Олександр,  

10-А клас 

Як засвідчує досвід наші   

учні завжди показували      

високі результати, захищаючи 

честь школи на різноманітних 

спортивних змаганнях. Особ-

ливо багато уваги зазвичай 

притягують до себе змагання з 

волейболу. От-от  відбудеться   

перший тур обласної спартакі-

ади школярів, на якій  коман-

да хлопців має захищати  

честь школи і  боротися за ви-

хід до фіналу. В 2013 році ко-

манда виступить із оновленим 

складом, до якого увійдуть Де-

мченко Василь (11 клас), Син-

гаєвський Олександр (10 клас), 

Шквирко Борис (9 клас), Балю-

рко Володимир (9 клас), Зем-

бицький Владислав (9 клас), 

Степанець Олександр(9 клас ), 

Степушенко Віталій (9 клас), 

Піонтківський Олексій (8 клас) 

та Січкар Олександр (7  клас). 

Наша команда, порівняно з 

іншими,ще молода,але вже 

достатньо конкурентоспромож-

на. Доказом  цього є чемпіонст-

во в області, неодноразові пе-

ремоги та призи в районних 

турнірах, які вже записані на 

наш  рахунок.  Таких  резуль-



почути в скверах, парках, театрах. 

Естрадна пісня також несе в собі 

національні ознаки. Символом укра-

їнської естради називають ансамбль 

“Червона рута”, який став національ-

ним символом, як калина і тополя, 

як Київ і Дніпро. Український гурт 

“Океан Ельзи” під керівництвом 

Святослава Вакарчука був визнаний 

у багатьох країнах світу. З чудовим 

поєднанням гарних розумових текс-

тів, виразних мелодій та сучасного 

гітарного року гурт рахується одним 

з кращих гуртів Європи. 

Днями музичний світ відзначив 

75-річчя з дня народження великого 

російського барда Володимира Висо-

цького, пісні якого пережили його і 

живуть нині, як утвердження свобо-

ди, справедливості, дружби. 

Стильовим напрямом в естрадній 

музиці, який розповсюдився в 60-70 

роках ХХ ст., стала рок-музика. 

Найкращим рок-гуртом став 

“Бітлз”.  

Звичайно, і сьогодні музика відіг-

рає важливу роль у духовному житті 

кожної людини. З нею ми весели-

мось, журимось, надіємось, плачемо 

та самостверджуємось. В ній наша 

душа.  

Поділіться й ви своїми музичними 

уподобаннями на сторінках нашої 

газети. Чекаємо! 

Палько  Олександр, 

Романюк Аня, 8-А клас 

О музико, благословенна будь. 

З тобою я ніколи не прощавсь.  

      У дні журби та у часи спокут  

З тобою кожен ранок починавсь. 

      Об тебе розбивалися віки,  

Як списів рій об шоломи червлені. 

Брини й сьогодні — чисто і знаменно      

Із витоків прадавньої ріки. 
 

Ви, мабуть, зрозуміли, що мова 

піде про музику — мистецтво особли-

вої емоційної сили. Вона може не 

тільки впливати на наш настрій, а й 

проникати у внутрішній світ кожного 

з нас. 

 Кожна епоха творила свою музи-

ку, але є музика, що стала надбанням 

світової культури. Саме про таку му-

зику у перший тиждень ІІ семестру 

школярі могли почути кожного дня з 

радіогазет, приурочених тижню музи-

ки у нашій школі. Радіопередачі вели 

учні 8-А класу Романюк Аня та Паль-

ко Олександр з активною участю та 

допомогою учителів музики Токового 

Анатолія Володимировича та Вишин-

ського Володимира Івановича. Ми 

дізналися цікаві розповіді. Ось деякі 

з них.  

 До світової музичної культури від-

носяться наші українські звичаї та 

обряди. Колядки і щедрівки 

своїм корінням сягають вглиб 

далеких язичницьких віків. І 

пов'язані з одним із головних 

свят наших предків — днем 

зимового сонцестояння. Коля-

дування приурочувалось трьом 

основним святам зимового цик-

лу: Різдву, Щедрому Вечору 

або Преподобної Меланки та 

старому Новому Року або Свя-

того Василя.                           

Великий російський пись-

менник   Л.М. Толстой казав: 

“Я росіянин, але кращої, як 

українська пісня, я не чув”. 

Коли ти слухаєш українську 

мелодію, то відчуваєш, що твоя 

душа тріпочеться, як птах кри-

лами, виривається із глибини і 

зливається в одне ціле з яскра-

вим світом. Вона щедро наси-

чена любов'ю до матері, яка у 

народних піснях прирівнюєть-

ся до сонця. Українська пісня 

однаково любить всіх мам, ба-

тьків, бабусь та дідусів. Рукоп-

лескали хорові ім. Вірьовки у 

всьому світі: в Америці, Канаді, 

Австралії, Японії. Мелодійніс-

тю нашої пісні захоплювався 

весь світ. 

Важлива роль у музиці від-

водиться духовим оркестрам. 

Колись їх звучання можна було 

                    О музико, благословенна будь! 

“біологію”. Найцікавіше, що всі чи-

тали і жоден  не міг відірватися від 

книги! Навіть дивно: в школі стало 

тихо і, мабуть, не від того, що ми не 

бешкетували. Просто інші учні, які 

проходили по коридору, цікавилися, 

що інтересного цілий клас знайшов 

у простому підручнику біології. Ось 

як просто книга може захопити сті-

лькох учнів.                                        

                    Гзовська Валентина, 

                              7-А клас  
Ну й цікавий предмет біологія! 

Про це дізналися учні 7-А класу. 

Вони навіть не помітили, як пе-

рерва стала уроком. Авжеж не 

помітили! Все-таки цікаво, як у 

воді пристосувалися рослини!.. А 

який багатий водний світ!.. А ви 

знали, що водорості не мають 

коріння? А що з них виготовля-

ють ліки? Ну що ж, діти 7-А кла-

су цього також не знали, доки на 

перерві не вирішили почитати 

Відпочиваєте на перерві? А ось як відпочиває 7-А!   



Ім'я означає 

упорядниця, за-

сновниця, волода-

рка, що встанов-

лює, поставлена, 

призначена. 

походить від латинського слова Таті-

ус (імені сабінського царя) Сабіни—

італійські племена, частина яких 

жила на пагорбах Риму. За іншою ж 

версією ім'я Тетяна прийшло до нас 

із Давньої Греції і означає встанов-

лювати, визначати.  

25 січня вітали з іменинами усіх 

Тетян. У педагогічному колективі пра-

цюють 10 педагогів з цим іменем. Ще в 

царській Росії цей день був дуже попу-

лярним, оскільки святу мученицю Та-

тіану вважали покровительницею і 

заступницею студентства. Тетяна 

Якщо Ви впізнали всіх Тетян у дитинстві, то на окремому аркуші вкажіть їх прізвище, ім’я та по-батькові та своє 

прізвище і клас. За призами звертатися до 9-А класу  до 06.02. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Учасники курсів “Практичної журналістики” 

(керівник Палько Наталія Миколаївна) та 

“Основи створення друкованих видань та їх ди-

зайн” (керівник Філоненко Катерина Володими-

рівна) та учні  9-A класу (класний керівник:  

Шишковська Тетяна Володимирівна)  
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Емоційна, 

артистич-

на, чарівна 

Жива, рухлива, активна, вміє постояти за 

себе, в дитинстві шибеник, але завжди 

пам'ятає про правила і слухає старших  

Дотепна і уважна, помічає дрібниці і відмінно ана-

лізує ситуацію, іронічна, володіє хорошим почуттям 

гумору, розумна і часто успішна у навчанні 

Захоплення:  

- подорожі; 

- музика; 

- творче  

мистецтво. 

Вміє добре готу-

вати, квартиру 

тримає у зраз-

ковому порядку 


