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Ось уже майже 70 років 

Ємільчинська ЗОШ №1 

вписує свої неповторні сто-

рінки в свою історію. 

2008-2009 навчальний рік 

особливий для мене і мого 

11-Б класу. Адже в цьому 

році ми  випускники. І як 

виявилось не просто випус-

кники 2009 року, а випуск-

ники ювілейного року. І 

тому, коли нам випала така 

нагода провести свято до 

Дня учителя, я запропону-

вала своїм вихованцям зро-

бити якийсь особливий, 

надзвичайно пам’ятний 

подарунок для нашої шко-

ли. Саме таким подарунком 

і став створений герб і гімн 

школи, які вперше були 

представлені на цьому свя-

ті. З цього часу, як ми вва-

жаємо, школа буде мати 

свою візитну картку, а в ній 

своє обличчя і свою душу. 

Адже в житті, мабуть, так 

воно і є. Кожна школа має 

якусь особливу ауру. ЇЇ від-

чуває кожен, хто переступає 

отой чарівний поріг. І дуже 

приємно бачити, що в ній 

учні і вчителі як рідні, як 

одна велика шкільна роди-

на. Скільки їх, наших коли-

шніх, але завжди рідних 

учнів, щороку під час вузів-

ських канікул приходять до 

школи, щоб подякувати і 

ще раз низько вклонитися 

своїм вчителям! Звісно, що 

в кожної школи є свої пере-

ваги. Вони і віддзеркалю-

ються різними кольорами у 

цій шкільній душі, і створю-

ють оцю неповторну, таку 

райдужну особ-

ливу, рідну і до 

болі знайому 

кожному з нас 

ауру. Саме це 

ми і хотіли відо-

бразити на на-

шому гербі. 

Герб – це вті-

лення учнівсь-

кої і вчительської думки. 

Особливо хочу подякувати 

за участь у створенні герба 

заступникам директора шко-

ли по навчально-виховній 

роботі Михайловській Т. Г. 

та Палько Н. М., вчителям 

Примак О.В., Климчук Н.В., 

педагогу організатору Євту-

шок Н.М. 

На передньому плані – це 

міцний горіх, який символі-

зує високий рівень знань, 

що їх з року в рік отримують 

вихованці нашої школи. І як 

результат— найкращі досяг-

нення (всі призові місця) на 

районних олімпіадах, участь 

наших учнів в МАН тощо. 

Крім олімпіад наші діти 

перемагають у різних конку-

рсах і змаганнях. Не відста-

ють і наші вчителі. Призера-

ми  обласних конкурсів 

«Вчитель року» були вчите-

лі: Чиж І.І.(2000р.), Подши-

валова Ж.С.(2007р.), Яценко 

Ю.М.(2009р.). Роботи вчите-

лів школи Палько Н.М., 

Михайловської Т.Г. надруко-

вані в республіканському 

журналі «Завуч», роботи 

вчителів Князь С.І., Яценко 

Ю.М., Кондратюк Л.Б., Бон-

дарчук Л.П. розміщені на 

педагогічній виставці облас-

ті. Вчительська команда 

зайняла I місце в районній 

Спартакіаді серед вчитель-

ських колективів. Наш хор 

під керівництвом Токового 

А.В. підтвердив звання на-

родного. 

Отже, наша школа неодно-

разово підтвердила своє 

знання, дане їй Богом, пер-

шої в районі. Потрібно мати 

за честь вчитися і працю-

вати в такій школі. 

Тому девізом до нашого 

герба стали слова: «Хто міцні 

знання має – горіх науки 

розламає.» 

По обидві сторони від горіха 

ви бачите дві старі ялини. Це 

дві берегині нашого шкільно-

го дому. Вони створюють віч-

ний і неповторний зовнішній 

фон школи, адже наша шко-

ла – це сіяч розумного і віч-

ного. 

А ще на гербі гордо як клят-

ва, як поклик душі, як звер-

нення до сьогоднішніх і май-

бутніх поколінь, до всіх на-

ших вихованців вписані сло-

ва: «активність, патріотизм, 

доброта, допомога, взаєморо-

зуміння, наполегливість, 

співчуття, розум, щирість». 

Це потрібно кожній людині, 

щоб відчувати радість, жит-

тя, появу мрій та їх здійснен-

ня. Це те, про що ми завжди 

маємо памя’тати і гордо не-

сти по життєвій дорозі. Адже 

що ми принесемо в цей світ, 

таким він і буде . І ми твердо 

віримо, що майбутнє, яке 

створять наші учні, буде ося-

яне промінцями сонячного 

світла. Кожна ними обрана 

дорога, буде освячена вчи-

тельським словом і вчитель-

ським благословенням. Тому 

виграє золоте сонячне про-

міння на шкільному гербі. А 

все це разом і є та велична 

пісня, присвячена нашому 

шкільному дому. І саме її ми 

називаємо гімном. Нехай 

летить він над світом, над 

нашою рідною Україною і 

єднає наші серця. Нехай ко-

жен, хто коли-небудь торк-

неться її крила, заспіває цю 

пісню, подумки переступить 

отой такий казковий шкіль-

ний поріг.Пам’ятаймо: вчи-

тися на людину треба все 

життя.Нехай справи наші 

будуть гідними нас, а серця – 

чистими! 

Шкільна стежина 
Символи моєї 

        школи 
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27 лютого 2009р. 

        ЗОШ №1 

Класний керівник 11-Б  

Арештович О.В 



Шкільна стежина Ст2 

     30 січня в нашій школі пройшла посвята в «Козаченьки». Було прийнято 102 учні нашої школи до лав 

Всеукраїнської дитячої громадської організації «Козаченьки». 

 

13 лютого учні 8-А класу провели гру «Ідеальна пара», присвячену Дню Святого Валентина. У грі бра-

ли участь чотири пари з 7-8 класів, а саме: Мартинюк Олег, Мариніна Юля (7-А клас), Чиж Віка, Любич 

Олександр (8-Б клас), Шевчук Ілля, Кот Марина (8-В клас), Гунько Інна, Гресько Богдан (8-Г 

клас).Ведучими свята були Арештович Світлана і Левченко Артур, які розповіли про історію свята та про-

вели цікаві конкурси з учасниками гри. За результатами журі ідеальною парою стали учні 7-А класу Мар-

тинюк Олег та Мариніна Юля.Парою глядацьких  симпатій стали учні 8-Г класу Гунько Інна і Гресько Бог-

дан.Мухаревич Олена і Гришінак Тетяна подарували учасникам свята пісні «Поцілуй мене», «Гай, Зелений 

гай», «Лети, лети».Всі учасники гри були нагороджені спеціальними дипломами, а пари – переможці – ва-

лентинками. 

 

З 7 по 14 лютого у школі проходив тиждень англійської мови. Було проведено навчально-пізнавальну 

гру «Веселий потяг», учасниками якої були учні 4 і 5 класів. 

Переміг 4-А клас. Між учнями 9-10 класів відбувся конкурс зна-

вців англійської мови «Найрозумніший». Переможцями стали 

Радчук Марина (10-А) – I місце, Романчук Інна(10-А) – II місце, 

Голяка Олег (9-А) - III місце. В конкурсі на найкраще читання 

англійської поезії між учнями 8 класів перемогли Арештович 

Світлана (8-А) та Алілуйко Наталія (8-Б), Мельник Юлія (8-А), 

Орехівська Юлія (8-Б). 

Учнями 9-А та 11-А 

класів проведено свято 

«I just called to say I 

love you». Слід відміти-

ти гарну роботу Рома-

нюк Анастасії, Прище-

пи Вадима, Голяки 

Олега, Броновицького 

Романа, Мельник Ірини, Демиденко Ганни, Сокирко Марії (9-А), 

Євтушок Марії та Матвієнко Анастасії (11-А). 

 

Збірна школи юнаків зайняла I місце в районі і II місце в області з 

гандболу. Склад команди: Ятлук Сергій, Коваленко Віталій і Ва-

лентин, Алєксєєнко Олександр, Волощук Олексій, Голяка Олег, 

Тимощук Володимир, Каверін Максим, Резніков Андрій, Броновицький Роман, Піка Денис, Сокірко Іван, 

Кашпуренко Володимир. Тренер команди: Онопченко Л. О.Збірна команди дівчат зайняла I місце в ройоні 

з гандболу і готуються до обласних змагань в складі: Сокирко Тетяна, Михнюк Оксана, Мартиненко Кате-

рина, Любич Ірина, Павленко Людмила, Жосіна Христина, Данильчук Яна, Демченко Дарина, Демиденко 

Анна, Мухаревич Альона. Тренер команди: Онопченко Л. О. 

 

Закінчився II етап Всеукраїнських олімпіад, в якому наших призових 7 місць. З зарубіжної літератури Єв-

тушок М. (11-А) – I місце, Руденко Н. (9-Б) – III місце, з біології – Авраменко А. (10-В) – III місце, з географії 

– Палько М. (19-А). Ми горді за учнів нашої школи!!! 

 

 З 23 по 27 лютого в нашій школі проходив тиждень рідної мови та заходи, присвячені 138 річниці з дня 

народження Лесі Українки. Учні старших класів зробили випуск святкових стінгазет, Авраменко Аліна (10-

В) провела радіопередачі (вчитель  Шпак В.М.), учні 6-Б класу підготували свято «Мово рідна, ти найкра-

ща!» (вчитель Євтух Н.С.), також відбувся літературний вечір «Леся Українка – наша славна землячка» (10

-Б кл. вчитель Кот О.В.). 

 

13 лютого учні 10-В та 11-Б кл. провели літературний вечір до дня Святого Валентина «Ми приходимо у 

світ для любові». Там прозвучали поезії про кохання відомих українських поетів та інсценізація «Лісової 

пісні». По закінченню відбулася дискотека в українському стилі. 

 

20 лютого старшокласники  зустрілися з ветеранами Великої Вітчизняної війни та праці. Вони поділилися 

спогадами про бойові подвиги , трудові звершення старшого покоління. Висловили надію, що молодь берег-

тиме пам'ять, цінуватиме створене , будуватиме майбутнє. Учні подарували святковий концерт. Оплесками 

приймали пісню ветерана ―Берѐзы русские...». 

Переможці ―Веселого потягу‖, учні 4-А кл. 

       5-А клас захоплені змаганнями 



        Дорога наша Вчителько! В 

цей прекрасний Ювілей наш 

великий, бурхливий, не зав-

жди слухняний, але доброзич-

ливий класний колектив від 

щирого серця бажає Вам прос-

того людського щастя. здоров'я, 

радісних привітань. Нехай те-

пло Вашого серця зігріває всіх, 

кого ви любите, а вони, в свою 

чергу, дарують Вам радість, 

свої успіхи і життєву енергію. 
       Ваш 10-А. 

        Ми всі добре пам'ятаємо 

той момент, коли нам у першо-

му класі представили вихова-

теля групи продовженого дня. 

Ним стала Тетяна Омелянівна 

Самченко. На перший погляд, 

вона нічим не відрізнялась від 

інших учителів, але, придиви-

вшись ближче, можна було по-

мітити сповнені добром очі, 

розумний, щирий погляд, який 

так з них променився. Всі ми 

першачками зрозуміли, що з 

цим учителем нам дуже поща-

стило. І справді, Тетяна Оме-

лянівна завжди водила нас 

після уроків до їдальні, вела 

на групу продовженого дня, по 

десять разів перераховуючи, 

чи усі на місці. Допомагала 

нам робити прості, на пеший 

погляд старшо-

класника, але 

такі складні 

для першачків 

задачі, прикла-

ди, часто декого залишала і 

довго тримала, пояснювала усе 

з самого початку. Лише зараз 

ми зрозуміли цінність таких 

бесід. 

В п'ятому класі ми отримали 

приємну звістку: Тетяну Оме-

лянівну призначили класним 

керівником нашого класу. З 

перших днів нам гуртом дово-

дилось вирішувати складні, 

навіть суперечливі питання. 

Проблем стало багато, але кла-

сний керівник нас завжди під-

бадьорує. Вона знає про нас 

усе.   

 

сонячні віри в добро, невтомної 

жаги до знань і краси. 

Дякую Вам, дорогі вчителі! 
           Випускниця  2008р, студентка  

Гресько Ірина В. 

Я – студентка інституту прокура-

тури та слідства Одеської націона-

льної юридичної академії. На-

вчання в академії мені дуже подо-

бається: постійно знайомлюся з 

цікавими людьми, знаходжу нових 

друзів, звикаю до викладачів, а 

саме головне – отримую знання, 

необхідні для моєї майбутньої про-

фесії. 

Після здачі своєї першої сесії я 

вирішила відвідати школу. Учите-

лі зустріли мене з радістю, посмі-

шками на обличчях. А мені було 

приємно знову їх побачити! Адже 

11 років вони навчали мене, дару-

вали свою любов, ласку, виховува-

ли. Я їм дуже вдячна за це! 

Учителі моєї школи вкладали в 

нас не лише свої знання, вміння, а 

й всю душу. Вони раділи нашим 

здобуткам, невеликим перемогам. 

У школі я отримала знання, за-

вдяки яким вступила у той вищий 

навчальний заклад, про який мрі-

яла. Я вивчала предмети, які мені 

зараз зовсім не потрібні. Однак я 

не жалкую , тому що це давало 

мені змогу всесторонньо розвива-

тися, бути обізнаною у різних сфе-

рах людського буття. Я розумію 

одне: все те, що дала мені школа, 

у моєму житті обов'язково приго-

диться. Тому хочу щиро подякува-

ти вчителям, які передали нам, 

учням, частину своїх знань, вмінь 

і таланту. 

Шановні вчителі, можливо, ми 

були не дуже серйозно, не в усьо-

му старанні й відповідальні. Інко-

ли – лінькуваті, але завжди – доб-

рі, прості і веселі. І це Ви поміча-

ли і знали. І дуже цінували нашу 

дитячу щирість і безпосередність. 

А відтак прощали нам, вашим 

учням, невивчені завдання, не-

прочитані параграфи чи невивче-

ні вірші. Прощали, бо бачили у 

нас найголовніше – чисті душі і 

теплі серця. І те, що ми чули із 

ваших вуст, назавжди залишиться 

не тільки в нашій пам'яті, але й – 

у наших серцях. Вірте: не лише 

формули, закони, правила, шаноб-

ливе ставлення до книги, літера-

тури, а й назавжди залишиться 

тихий і теплий голос ваш. І ваша 

доброта, і небайдужість, і щира 

турбота, і опіка залишаться 

обов'язково. Цього ми, учні, не 

забудемо ніколи. Справжнє зали-

шається назавжди. Стільки було 

гарного за ці роки, відколи впер-

ше зайшли до класу: ваші люблячі 

очі, ласкаві посмішки, довіра. І 

вимогливість – обов'язково. А ще 

наші бешкети, витівки, фантазії, а 

веселощів скільки було! А сміху й 

жартів! Та головне: повсякчас бу-

ло чимало нестримного оптимізму, 

Дякую Вам, дорогі вчителі! 

                                Ст3                         ЗОШ №1 

О вчителе! З тобою разом 

Пройшов я всі дороги знань! 

Від математики до мови, 

В країні лексики й рівнянь, 

В країні формул, знань і слів 

Так сильно твій вогонь горів! 

Вогонь пізнання і наук, 

Й моїх важких щоденних мук. 

Коли знання я здобував 

І відпочинок забував. 

І цей вогонь продовжує горіти 

Знаннями й силою мети,  

До чого вчили мене йти . 

Цього вже я ніколи не зубуду 

І буду в серці берегти, 

І буду згадувати всюду 

Тебе я, вчителю, завжди! 

  Мамай Ю,Остапчук М 
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Матусю! 

Матінко моя єдина! 

Ти для мене цілий 

світ! 

І хоч я мала дитина, 

Хоч мені і мало літ, 

Та тебе, матусю мила, 

Я кохаю над життя 

І бажаю: будь щаслива, 

Наче квітка весняна. 

                      Горбатюк Альона, 4-А клас 

Шкільна стежина                                Ст4 

Тепер для вас працює і шкільний сайт www.emschool1.at.ua 

Школа… Таке рідне для всіх слово. Саме про неї ми говоримо, згадуючи найприємніші 

моменти життя: перший клас, перші успіхи й невдачі і , звичайно ж, останній шкільний 

дзвінок. А які чудові у нас учителі, як молоді спеціалісти, так і досвідчені! 

Але друга наша домівка вже старенька, чимало вона випустила з-під свого крила чудових 

молодих людей. Тому і потребує не лише простого піклування, а й удосконалення та мо-

дернізації, бо живемо ми в розвиненій країні, в час комп’ютеризації і наукового прогресу. 

Непогано було б, якби були у наших класах магнітофони та комп’ютери для проведення 

уроків. Тоді б учні могли дізнаватись про всі події та новини життя як з телебачення, так 

і з мережі Інтернет. Ще одне місце, куди ми із задоволенням ходимо, - наш актовий зал. 

Тут проводиться більшість наших позакласних заходів (концертів, вечорів, диспутів). Са-

ме тому хотілося б усій шкільній молоді гарної сцени для своїх виступів. 

У наш час молодь дуже розвинена в плані вільного вираження своїх думок і вибору 

способу життя. Тому іноді стає проблемою розуміння нашої культури і вчительської дум-

ки. Молодь розуміє, що їм бажають лише найкращого, але прагне ще й до того, щоб їхні 

як-не-як рідні люди, вчителі, розуміли і їх вибір. Адже багато чим на розвиток особистості 

впливає доба, в якій ми живемо. Але прислухаються учні і до порад учителів. Тому хо-

четься сказати нашим наставникам: «Нам дуже потрібна ваша нелегка праця. Не зневі-

ряйтесь! Ми завжди пам’ятатимемо Вашу науку». 

Дорогі учні!Звертаємось до вас: нам дали плідні і міцні знання, тож використаймо їх 

на добро, на відвагу і модернізацію нашої рідної школи. Адже все залежить лише від нас, 

ми – майбутнє не лише школи, а й Батьківщини. 

                      Твоє майбутнє, школо 

Гаврилюк О ,Кружилін А 

        11-Б 
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