
― Прибрався сам уранці — ретель-

но прибери і свою Планету. Треба 

виривати баобаби, поки вони мале-

нькі, бо інакше позбавитись їх буде 

дуже важко…‖ Чомусь саме ця ци-

тата мені запам'яталася з недавно 

прочитаного твору Антуана де 

Се нт -Е к зю пер і  ―Ма ле ньк и й 

принц‖. Я вважаю, що піклуватися 

про чистоту довкілля — одне з най-

важливіших завдань людини. 

Це також одна із проблем світу. 

Кожен хоче внести маленьку части-

нку в її вирішення, думаючи, що 

саме він врятує світ.  Нині довкілля 

потребує охорони. Ось невеличка  

порада: якщо ви побачили, що 

хтось кинув папірець, не залишай-

тесь осторонь, підніміть його. Вам 

це буде не важко, а навкруги стане 

набагато чистіше. А взагалі, щоб не 

піднімати папірець, просто не ки-

дайте його будь-де. Для цього й 

існують спеціальні корзини. 

Кожна школа влаштовує суботни-

ки, щоб привчити дітей берегти 

навколишній світ. 20 квітня учні, 

учителі та всі працівники школи 

вийшли на суботник не тільки то-

му, що тоді був Всесвітній день 

довкілля, а тому, що прибрана свої-

ми руками планета стає  ріднішою, 

з’являється бажання берегти її чис-

тоту.  Світлий і сонячний день 

допомагав усім нам працювати 

дружно і весело. Тепер ми знаємо, 

що нашими руками прибрана міс-

цева набережна, шкільне подвір’я, 

спортивний майданчик, футболь-

не поле, доріжки, якими кожного 

дня ми проходимо.  

  У цей день всі люди прибира-

ють свої оселі, двори, тим самим 

захищають довкілля. А уявіть, як 

би приємно було, якби, йдучи ву-

лицею, ми не бачили б жодного 

папірця! Можливо, так і буде. То-

му що є багато людей, які зрозумі-

ли, що з природою треба жити в 

гармонії.  

І на кінець ще одна порада: лю-

би і захищай довкілля, і природа 

полюбить і захищатиме тебе. Ми 

всі — діти природи, її часточка. 

Максим Рильський писав:  

Люби природу не як символ 

Душі своєї. 

Люби природу не для себе — 

Люби для неї. 

Левченко Світлана, 7-Б клас 

Прибери свою Планету 
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―Людина доти могутня і непереможна, 

доки вірна законам природи — пізнаним і 

непізнаним, не нею встановленим… Ак-

тивно впливати на природу, але залишати-

ся її сином, бути вінцем її творінь та воло-

дарем її сил, по-синівському бережливо 

ставитись до неї —  ось яку позицію нам 

треба займати у процесі взаємодії з приро-

дою…‖ писав В.Сухомлинський. 

    У нашій школі в квітні місяці прой-

шов місячник екологічного  виховання. 

Учні школи прийняли активну участь в 

акціях ‖Дбайливий господар‖, ‖Посади 

дерево‖, всеукраїнському суботнику, при-

свяченому дню довкілля. ‖Ліки серед 

нас ‖-  виховний  захід — організувала       

Самченко Тетяна Омелянівна, а прово-

дили його учні 11-Б класу.  

Учні 8-Б класу (вчитель біології 

Чиж Ірина Іванівна) організували та 

провели для учнів 5-7 класів ‖Свято 

зустрічі птахів‖. 

    Учні школи взяли участь уконкур-

сі, організованому  Ємільчинським ліс-

госпом, ―Ліс і людина‖. Поетично-

екологічну годину ‖Планета Земля у 

долонях турботи‖ організувала районна 

бібліотека,  її відвідали учні нашої шко-

ли. 

     Для учнів 5-х класів було проведе-

но творчою групою 8-Б класу (класний 

керівник ЧижІ.І.) усний журнал 

‖Первоцвіти‖. В цей же день проведено 

виставку плакатів екологічної тематики. 

До дня Землі учні 8-А класу підготували 

виступ екологічної агітбригади (класний 

керівник Арештович О.В.). 

     Традиційно у всіх учнівських ко-

лективах пройшли інформаційні години, 

приурочені черговій річниці Чорнобиль-

ської аварії. 

Дем’янчук Денис, 8-Б клас 

ли Чиж І.І. та учні 8-Б 

класу . На  свято були 

запрошені учні 5—7 

класів. П’ятикласники 

розповідали вірші про 

птахів, брали активну 

участь  в конкурсах та 

вікторинах. Шевчук Марина блискуче вико-

нала пісню “Лелеки”. Присутнім були за-

пропоновані цікаві факти з життя птахів 

“Співочі птахи України”. Гості свята з цікаві-

стю подивились презентацію “Птахи Єміль-

чинщини” та фотоальбом “ Птахи Червоної 

книги України “.  

Шкільні майстри збудували нові житла 

для шпаків. По закінченні свята ці будиноч-

ки знайшли свої місця на стовбурах 

дерев у шкільному саду . 

”Бережіть наш сад!  Радуйте нас 

своїм співом !” - з такими словами учні 

привітали святковим печивом птахів—

новоселів . 

 Ковтонюк Катя, 8—Б клас 

Журавлі летять під небесами, 

Миготять могутніми крильми, 

Нібито прощаються із нами 

З піснею тужливою”Курли!” 

Відлітають в синю даль лелеки, 

З України їм не легкий путь. 

Знову прилетять вони здалеку, 

Нам весну на крилах принесуть. 

Сумно трішки з ними розлучатись. 

Прилітайте, птахи іздаля. 

Буде на весні на вас чекати 

Рідна сторона, своя земля. 

                     Шиманський О. 5-А клас 

                             

11 квітня 2013 року відбулось свято 

зустрічі птахів, яке організували та прове-

Свято зустрічі птахів 

Екологічний місячник у школі 
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Ми живемо на прекрасних зем-

лях Полісся, де дуже красива приро-

да. Все, що нас оточує, це рослини, 

серед яких є багато лікарських. 

Подорожник і соняшник, глід і 

барбарис, журавлина і брусниця – 

понад 2 тисячі лікарських рослин 

відомі сьогодні в медицині. Можна 

сказати, що ми живемо в світі ліків. 

Адже в нашому краї є дуже багато 

рослин, які широко використову-

ються в домашній медицині. Серед 

них трапляються і півонія,і цибуля,і 

волошка, і пшениця, і кульбаба, і 

капуста. Ці рослини широко вико-

ристовує людина при різних захво-

рюваннях: при шлункових, при за-

паленні очей, а також деякі рослини 

використовували як вітаміни. 

У п’ятницю 19 квітня у нашій 

школі відбулося змагання між 7-

Б і 7-А класами за темою «Ліки 

навколо нас». На свято прийшло 

багато глядачів, найголовніши-

ми гостями було журі, яке оці-

нювало конкурси, пройдені на-

ми. Тут  були конкурси: вгадати 

лікарську рослину, розпізнати її, 

намалювати, а  також було дома-

шнє завдання приготувати чай з 

вмістом лікарських рослин. 

Спробувавши чай,  члени журі 

оцінили чаї за критеріями. Най-

цікавішим конкурсом нам вида-

вся конкурс, в якому потрібно 

було згадати і заспівати пісні  

п р о  р о с л и н и .  З в у ч а л и  

«Лаванда», «Червона рута», 

«Одна калина» та інші. 

Найхвилюючий момент, на 

мою думку, був той, коли журі 

оголошувало результати конку-

рсу. Всі учасники конкурсу ду-

же хвилювалися, але з відривом 

в один бал вибороли перемогу     

учасниці 7-Б класу. 

Всі ми повинні знати  лікар-

ські рослини, які ростуть у на-

шому краї. Адже найкращі ліки  

ті, які нам дарує природа.                                                        

Бойко Юлія, 7-Б клас  

Ліки навколо нас 



ше про їхнє життя, ремесла, побут, 

звичаї, традиції, одяг простого укра-

їнського народу та їхній сімейний 

стан. 

Н а  с ь о г о д н і  у  м у з е ї 

«Світлиця»( що знаходиться у 5-Б 

класі) багато речей, які описують 

життя у давнину: одяг українського 

трудового населення, вироби з керамі-

ки, українська піч, ткацькі верстати, 

лляні рушники, доріжки, ступа, мисник 

та частина українського двору з приле-

глим  тином. 

Шістнадцятого квітня 

2013 року  було прове-

дено першу офіційну 

екскурсію для учнів 7-

А класу. Зараз там 

працюють екскурсово-

Музей  Ємільчинської  ЗОШ №1 був  

започаткований близько десяти років 

назад Слютою Раїсою Андріївною, учи-

телем української мови. За весь цей час 

музей поповнювався історичними експо-

натами завдяки учителю української 

мови Дем’янчук Ганні Василівні та Слю-

саревій Катерині Володимирівні, учите-

лю світової літератури, завідуючій музе-

єм. Протягом цього часу музей 

«Світлиця» набував певного розквіту. 

Зараз він нагадує типову кімнату 

XVIII-XIX століття. В ньому 

знаходяться предмети побуту 

та праці українських селян ми-

нулих років. У «Світлиці» ви 

можете знайти багато чого ці-

кавого про життя ваших пред-

ків. Ви можете дізнатися біль-

ди з на-

шого,8-Б 

к л а с у , 

К о в т о -

нюк Ка-

терина та 

Філонен-

ко Ната-

лія. Саме вони проводять екскурсії 

для молодших класів та розповіда-

ють про життя наших предків. 

Музей «Світлиця» знаходить-

ся у періоді розквіту, тому потре-

бує допомоги. Наша школа прово-

дить конкурс «Подарунок музею», 

тому просимо вас пошукати у себе 

старі речі та принести їх до музею. 

                                                                                       

Ковтонюк Катерина, 8-Б клас  

тестові запитання, дру-

гого — завдання прак-

тичного туру. Мою 

роботу оцінили дипло-

мом ІІІ ступеня, якому 

я щиро радів, адже це 

моя перша важлива перемога. 

Опісля безпосередньо олімпіади 

нам запропонували декілька екскур-

сій, зокрема вулицями Ужгорода та 

Ужгородського замку. Вони були 

цікавими та насиченими, після них я 

дізнався багато цікавого про це ста-

родавнє місто з самобутньою історією 

та про особливості побудови, історію та 

володарів замку. 

Загалом, м. Ужгород справило на 

мене багато позитивних вражень своєю 

неповторністю, самобутньою історією 

та цікавими місцями. Цікаво також те, 

що завдяки сприятливим кліматичним 

умовам тільки тут в Україні та ще в 

двох місцях в світі — Японії та одному 

американському штаті — росте 

―Японська вишня‖ — сакура.  

Переможець ІV етапу Всеукраїнської 

олімпіади з географії Марченко Михайло,  

8-А клас 

   Нещодавно, з 24 

по 25 березня, я 

приймав участь  у 

IV етапі XL Все-

української учнів-

ської олімпіади з географії, що відбула-

ся  у м. Ужгород — обласному центрі 

Закарпатської області. 

    За напруженими тренуваннями та 

повтореннями всі сім днів перебування 

в цьому мальовничому місті минули 

дуже швидко. Першого дня олімпіади 

були завдання теоретичного туру та  

На ІV етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з географії 

   Музей “Світлиця” 

«Великодні дзвони» 
Весна – най-

прекрасніша 

пора року. З її 

приходом 

оживає приро-

да, поверта-

ються з теплих країв птахи, зодягаються 

в зелень, квітнуть дерева, перегукуються 

голосним і, мабуть, найласкавішим пта-

шиним співом гаї.  Прийшла весна! 

Знову вкотре можна зустріти пташок, 

річку, яка знімає тепло-холодну ковдру, 

теплішає. Це прийшла весна. Із собою 

вона принесла чудове свято – Пасху, 

світлий день Христового Воскресіння!. 

Це одне із  найвеличніших свят. Воно 

давнє, урочисте і радісне. 

 Наші предки готувалися до цього 

великого свята з найбільшою повагою, 

бо кажуть, якщо в руці твоїй буде ка-

мінь, і ти його несеш людині, то тобі ще 

більший камінь подадуть, і не обов’язко-

во той, кому ти зробив зло. Люди під час 

свят старались примиритися між собою. 

Зрозуміло, що в хаті буде дуже чисто.  

Під час весняних днів наш 7-А клас 

підготував свято «Великодні дзво-

ни». До участі були запрошені і 

наші підшефні учні 3-А класу з Хо-

мик Людмилою Ростиславівною. 

Також на свято були запрошені: 

завуч Чихар Ольга Борисівна, соці-

альний педагог Омельченко Мари-

на Володимирівна, психолог Матяш 

Марина Андріївна, педагог-

організатор Євтушок Наталія Ми-

колаївна, 

батьки. 

 Згадува-

лися на-

родні зви-

чаї та тра-

диції: 

В Страс-

ну п’ят-

ницю не можна шити, прясти. До 

виносу плащаниці в церкві нічого 

не їдять. А ще напередодні печуть 

паски. Поки паска не посвячена, її 

гріх їсти. 

Існує повір’я, що той, хто забув 

звичай свого народу, карається 

Богом і лю-

дьми. 

Якщо миша 

з’їсть свяче-

ної паски, 

то вона пе-

ретвориться на кажана. 

Ось і все. Зі святом вас усіх! 

Христос Воскрес! 

Радійте, люди, допоки час у нас ще є! 

Розіп’явши Бога так жорстоко, 

Чи право на життя у нас є? 

Христос Воскрес! 

Стерпівши муки. 

І чашу випив до кінця, 

І виконав Він волю Батька – 

Всевишнього Бога-Отця! 

Христос Воскрес! 

І шлях вказав до вічного життя. 

Христос Воскрес! 

Христос чекає… 

Прозрійте люди! 

Почуйте голос із небес. 

Христос Воскрес! 

            Христос воістину воскрес! 

Гзовська Валентина, 7-А клас 



 *** 

Прошли столетья, изменилась жизнь, 

И многие из жизни уходили, 

Но дальше продолжаем истязать, 

Все то, что раньше люди так ценили. 

 

Ценили мы те все дары природы, 

Что матушка-земля нам отдала. 

Любили дождь в простую непогоду,  

Когда вокруг весна у нас цвела. 

 

Любили бурю и боялись грома, 

Имели страх пред силою богов. 

Отдать последнее были мы готовы, 

Лишь не познать огонь тех облаков. 

 

А что теперь? Живем почти в коробках 

Среди бетона, стали, бытия. 

Протрачивая жизнь в дорожных пробках, 

Все забывая—мы одна семья. 

 

Мы, как микробы, как болезнь планеты, 

Прижились и не хотим отпускать… 

Но ведь давали все Земле обеты: 

“Любить! Ценить! Природу охранять!” 

 

А что теперь? Терзаем, выжимаем 

Последний воздух ,что давал нам лес. 

Цветы, животные вымирают. 

Им нет теперь в жестокой жизни мест. 

 

А мы стоим, не замечая боли, 

Не замечая слез в мутной реке. 

Приносим мы природе только горе. 

Родились достойно! Умрем лишь в нищете… 

                             Примак Марія, 11-Б клас 

Учасники Міжнародного дитячого екологічного 

форуму “Зелена планета 2013” 

 

Шановні читачі нашої газети! Пропонуємо Вашій увазі творчі роботи учнів школи, пред-

ставлені на форум   у номінаціях: малюнки —”Зелена планета очима дітей” (Ярошук 

Юлія,7-А, Примак Марія, 11-Б, Хільченко Анастасія, 7-А, Євтушок Альона, 5-Б, Мельник 

Юрій, 7-А; вірш —”Життя лісу та долі людей” (Примак Марія, 11-Б). Учнів підготували 

учителі: Примак Олена Василівна та Дідус Ірина Миколаївна. 

Ярошук Юлія, 7-А 

Примак Марія, 11-Б 

Хільченко Анастасія, 7-А 

Євтушок Альона, 5-Б 

Мельник Юрій, 7-А 

Учні  8-Б класу (класний керівник: Чиж Ірина Іванівна) та 

учасники курсів “Практичної журналістики” (керівник: Паль-

ко Наталія Миколаївна) та “Основи створення друкованих 

видань та їх дизайн” (керівник: Філоненко Катерина Воло-

димирівна). 

Головний редактор:  Ковтонюк Катерина 

Художний редактори: Дем’янчук Денис, Помінчук Іван, 

Тульєва Дарина, Філоненко Наталія 

Журналісти: Ковтонюк Катя, Левченко Світлана, Марчен-

ко Михайло, Гзовська Валентина, Примак Марія  

Спілкуйтеся з нами: 

E-mail: emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт:  www.emschool1.at.ua 


