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22 травня 2013 року 

Важливі деталі: 

Газета “Шкільна стежина”  - Лау-

реат 16  Міжнародного конкурсу 

шкільних медіа у  м. Миколаїв 

(квітень 2013). 

Учениця 6-А класу Кондратюк 

Анна отримала диплом ІІІ ступеня 

у заключному етапі ІІІ Міжнарод-

ного мовно-літературного конкур-

су імені Тараса Шевченка (лютий 

2013). 

Наумовець Наталія (4-А ) стала 

переможцем обласного етапу VІ 

Міжнародного екологічного кон-

курсу “Здоров’я може бути смач-

ним” в номінації “Портрет, пов-

ний овочів та фруктів”. 

Команда з допризовної підготов-

ки завоювала третє місце серед 

школярів Ємільчинщини (квітень 

2013) 

Волейбольна команда дівчат стала 

другою в обласних змаганнях. 

Цього року наша газета 
―Шкільна стежина‖ брала 
участь у ХVI Міжнародному 
конкурсі  шкільних медіа, який 
проходив у Миколаєві. 

Мені випала честь представ-
ляти нашу газету. До участі в 
конкурсі мене готували вчи-
тель математики Філоненко 

Катерина Володимирівна, яка 
мене супроводжувала, та Паль-
ко Наталія Миколаївна, яка 
впродовж уже кількох років 
навчає учнів нашої школи азів 
журналістської справи. 

Першого конкурсного дня 
юні кореспонденти спілкува-
лися з Глібом Головченко—
одним із організаторів конкур-
су. Після зустрічі кожен учас-
ник презентував своє видання. 
Також відбулася церемонія на-
городження лауреатів, претен-
дентів на перемогу. Як і мину-

лого року, ми отримали ди-
плом Лауреата. Також нам 
подарували навчальну кни-
гу для юних журналістів 
―Медіаосвіта та медіагра-
мотність‖. 

Другого дня ми були уча-
сниками інтерв'ю із Воло-
димиром Мостовим, Нано-
вою Наталією та Томіленко 
Сергієм—відомими україн-
ськими журналістами. Піс-
ля цього відбулася поїздка 
юнкорів на лімузинах до 
Будинку Творчості. Ми від-
відали урочистий концерт, 
на якому нагороджували 
переможців. Для розши-
рення наших знань відбу-
лося багато різних та кори-
сних майстер-класів, які 
допоможуть нам у майбут-
ньому. 

Третій день виявився 
особливо цікавим. Спочат-

ку юнкори патрулювали вули-
цями Миколаєва зі співробіт-
никами ДАІ. Усе патрулюван-
ня нас знімало на камеру ТАК 
ТV. Потім ми відвідали крає-
знавчий музей Миколаївщини 
―Старофлотські казарми‖. Пі-
сля цього нас відвели до Ми-
колаївського зоопарку—
найкращого парку в Україні. 
Зоопарк виявився справді ду-
же гарним. Там можна було 
побачити багато видів фаза-
нів, мавпочок, великих кішок, 
рибок та інших. 

Загалом конкурс виявився 
цікавим та захопливим. Я на-
діюся, що наступного року ми 
знову візьмемо участь у цьо-
му конкурсі, тому що ніщо 
так не збагачує школяра, як 
спілкування з однолітками та 
прагнення до перемоги. 

 
Швець Тетяна, 7-Б клас 

Розвиваючи здібності... 
Участь у різного роду 

конкурсах стала невід’ємною 
частиною нашого шкільного 
життя. Та й як може бути 
інакше? Адже розвиток твор-
чої активності є важливою 
передумовою майбутнього 
життєвого успіху сучасного 

школяра. 

У 2012-2013 навчальному 
році 280 учнів нашої школи 
стали учасниками інтелекту-
альних всеукраїнських кон-
к у р с і в :  з  б і о л о г і ї 
―Колосок‖(осінній) -31 учас-
ник, з української мови 
―Олімпус‖ - 22 учасника, з 
англійської мови  ―Грінвіч‖ - 
25 учасників, з біології    

―Колосок‖ (весняний)—22 
уч а с н и к а ,  з  ф і з и к и  
―Левеня‖ - 34 учасника, з 
російської мови та літера-
тури ―Лукоморье‖ - 32 уча-
сника ,  з  математики 
―Кенгуру‖-102 учасника  з 
п р и р о д о з н а в с т в а 
―Геліантус‖ - 12 учасників. 
На сьогоднішній день ми 
маємо один ―золотий коло-
сок‖ та 11 ―срібних колос-

к і в ‖ ;  ч о т и р и  л а у р е а т а 
―Олімпуса‖; три золотих та 
один бронзовий сертифікати 
―Грінвіча‖; один диплом І сту-
пеня та три дипломи ІІІ ступе-
ня з ―Геліантуса‖. Результати 

інших конкурсів  ще чекаємо.  

 Шановні школярі, високі 
здобутки самі не приходять, за 
них треба боротися, наполегли-
во працюючи над своїм особис-
тісним розвитком. То ж бажаю 
всім учням  успіхів у навчанні, 
бо саме старанне навчання при-

водить до успіху. 

   Заступник директора 
школи  Наталія Миколаївна 

Палько  
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  Мені пощастило народитися на милій 

моєму серцю Житомирщині, у селі Медве-

дове Ємільчинського району України, в 

краю вікових дубових дібров, березових 

гаїв і соснового бору.  Дитинство моє прой-

шло у великій і дружній родині, в якій крім 

мене росли і пізнавали навколишній світ 

мій старший брат Станіслав,  сестри Гали-

на, Марія, Зоя. Мої батьки, мама і батько, 

не випробували у своєму дитинстві почуття 

батьківської любові, так як їх батьки були 

репресовані в кінці тридцятих років двадця-

того століття  і безслідно зникли в жорнах 

репресивної машини. Мій дід Іван (по лінії 

батька) був репресований в липні місяці і зі 

своїми рідними висланий під конвоєм в 

Казахстан, а 6 серпня 1937 заарештований 

НКВД вже за місцем перебування, звинува-

чений у шпигунстві і 5 вересня 1937 роз-

стріляний. Реабілітований у 1957 році, 13 

листопада. Це все, що мені вдалося дізнати-

ся про нього через Інтернет з книги Пам'яті, 

а мій батько так і пішов у світ інший, не 

знаючи, де і як закінчив свій життєвий 

шлях його батько. 

 Про дідуся по лінії моєї мами нам досі 

нічого не відомо. Де, коли, в яких таборах 

перервався його життєвий шлях, і в якій 

землі покоїться прах його, нам нічого не 

вдалося з'ясувати на сьогоднішній день. 

   Моїй мамі у віці  шести років довелося 

випробувати на собі всі муки фашистського 

концентраційного табору, що знаходився в 

Східній Пруссії, в районі міста Кенігсберг, 

куди її разом з бабусею Антоніною відвез-

ли німецько-фашистські загарбники. Вони 

знаходилися в таборі аж до самого звіль-

нення нашими військами у квітні 1945 ро-

ку, при цьому в світлий час доби дітей ра-

зом з дорослими виводили за межі табору, 

де вони працювали на полях місцевих бауе-

рів. Одного з таких землевласників звали  

«Бруно». З  теплотою та вдячністю за його 

людське ставлення до людей, які волею 

Долі потрапили в біду, мама говорила про 

нього. Він не показував свою перевагу над 

людьми, як це робили багато підданих на-

цистської Німеччини, принижуючи і обра-

жаючи їх, вбачаючи в них лише «робочу 

худобину», а намагався хоч якось полегши-

ти їм долю, передавав при цьому в табір 

через дітей їжу. 

 Навіть в ті непрості роки серед місцево-

го населення знаходилися люди, для яких 

саме поняття «ЛЮДИНА» мало першоряд-

не значення, незважаючи на віросповідання 

і приналежність до тієї чи іншої нації. 

 Згодом, у своїх спогадах, мама розпові-

дала, що, перебуваючи у таборі, страху в 

очікуванні чогось незрозумілого не було. В 

умовах безвиходу з тієї ситуації було при-

туплене почуття самозбереження, з'явилася 

байдужість до повсякденного, смерті, а 

смерть  сприймалася, як позбавлення від 

мук, і це було найстрашніше. 

  У день звільнення, коли гітлерівці стали 

спішно заганяти людей в бараки і підпалю-

вати їх, разом з розумінням того, що свобо-

   Теплого червневого дня 2012 року, 

коли всі школярі вже були на канікулах, 

до школи завітав незвичайний гість. Він 

назвався Євгеном Попроцьким. Родом з 

с. Медведове,  закінчив нашу школу. Жи-

ве і працює в Росії, але кожного року 

навідується в рідні краї. Цього дня за-

йшов і в рідну школу, згадував юність, 

подарував збірку своїх віршів...  

Ми з великим задоволенням читали 

поезії автора, такі близькі, зрозумілі, 

ліричні і… по-філософськи глибокі. Тому 

сьогодні пропонуємо вашій увазі, шанов-

ні читачі, його слово до вас та деякі з 

його віршів. Хотілося б, щоб любов до 

рідного краю Євгена Попроцького пере-

далась і вам. 

Немає майбутнього у того народу, який 

забуває про своє коріння.  

Аристотель - давньогрецький філософ 

  

Шановний читачу! 

    Рано чи пізно приходить час, коли кожен 

з нас пам'яттю повертається в минуле, в про-

житі свої роки, і неминуче спогади приводять  

в дитинство і юність, до витоків своєї малої 

Батьківщини. Це та сама криниця, яка  протя-

гом усього нашого життя живить нас духов-

ною силою і наповнює любов'ю. Так влашто-

вана людська природа, що де б людина не 

знаходилася, на якому континенті не прожи-

вала б, але  протягом усього свого життєвого 

шляху вільно чи мимоволі повертається па-

м'яттю саме до неї, до малої Батьківщини, як 

до чогось чистого, неповторного і єдиного . 

  Незримими нитками вона тримає  нас біля 

себе, і нещасна та людина, яка на роздоріжжі  

не змогла зберегти зв'язок з рідними місцями, 

природною красою, стежкою, яка вивела  на 

широку дорогу Життя. 

да вже близько, що все може різко 

змінитися в кращу сторону, прийшло і 

розуміння крихкості і цінності життя. 

В концентраційних таборах, за ко-

лючим дротом, під невсипущим нагля-

дом німецьких автоматників, нагляда-

чів і зрадників з числа так званих 

«патріотів вільної Росії, України і 

Прибалтики», діти ставали дорослими 

не по роках. 

  Пройшовши через усі випробуван-

ня, які випали на їхню долю, голод і 

холод у військове лихоліття і післяво-

єнні роки, мої батьки зуміли зберегти 

в собі почуття доброти, любові і пова-

ги до людей... 

  Більшу частину свого життя я при-

святив Росії, і зокрема місту Нягань, в 

якому і сам відбувся як людина, що 

захоплюється написанням віршів. Тут 

виросли мої сини Олександр, Микола 

та Олексій, тут я закохався в первозда-

нну красу тайги, у щирих, душевно 

чистих і порядних людей, але любов 

до рідного краю я зберіг і збережу 

назавжди. 

  Сьогодні в цей непростий для нас 

час, ми змушені проживати в кварти-

рах і будинках із загратованими вікна-

ми не від хорошого життя. Відгороди-

вшись один від одного металевими 

дверима, ми дивимося на своїх сусідів 

через двірне вічко, часто навіть не 

знаємо, хто живе з нами по сусідству. 

В кінці двадцятого століття, ми одно-

часно втратили не тільки Радянський 

Союз, але й багато моральних підва-

лин, які були раніше властиві майже 

кожному з нас. 

 Почуття співчуття, благородства, 

товариства поміняли на байдужість, 

підлість і жадібність, у главу кута пос-

тавили не повагу до батьків, старшого 

покоління, а наживу, брехню і безпри-

нципність, самі низинні людські якос-

ті. 

Багато хто з нас часто повертається 

пам'яттю у своє дитинство, юність, до 

рідних місць, де  росли і вчилися жи-

ти. Ми мимоволі порівнюємо минулі 

повоєнні, важкі роки нашого минулого 

з нашим сьогоденням. Як би не було 

важко нашим батькам в той час, але 

вони зуміли зберегти в собі гідність, 

благородство, честь, широту душі і 

чистоту помислів, любов і доброту, 

намагаючись більшою мірою прище-

пити це і нам. 

  У своїх віршах я старався передати 

свої почуття, які відчуває людина при 

зіткненні з пам'яттю про малу Батьків-

щину, її людей, природу, знаходячись 

від неї далеко, і до якої  весь час праг-

не у своїх снах і наяву. 

 

З повагою автор, Євген Попроцький 

 

 Поет навчався у нашій школі 



Поет навчався у нашій школі 
Здесь вырос я, здесь первые шаги 

И слово МАМА произнѐс впервые. 

Здесь яблонь сад, калины первоцвет, 

Здесь даже звѐзды кажутся  родные. 

Болит душа, болит уж много лет, 

Зовѐт и манит липа, что у дома. 

Зовѐт к себе малиновый рассвет, 

И песня мамы, что давно знакома. 

Но мамы нет, она давно ушла, 

И с ней отец дорогой неземною. 

Тоскует сердце, и болит душа 

За отчим домом, дальней стороною. 

Так много мне хотелось рассказать 

Им на прощанье, не успел заметить, 

Что жизнь прошла, и как-то не спеша, 

Ах, время, время… нет, оно не лечит. 

Дом постарел, тропинка заросла, 

Верба от старости поникла головою. 

А скоро вновь ручьѐм придѐт весна, 

Цветами ландыша и шѐлковой травою. 

Воспрянет дом, собой прихорошиться, 

Весь сад весной наденет свой наряд. 

И он опять, храня в себе тревогу, 

Всѐ будет ждать к себе детей и 

ждать. 

--------------------------------------------------- 

Года идут, состарились берѐзы, 

Дом опустел, немного погрустнел. 

Он верит в то, что зимние морозы 

Уйдут весной с прилѐтом журавлей. 

 

        07.03 2010  

                  

                                              

 

 

 

МОЙ КРАЙ 

 

Мой край родной, милее тебя нет. 

Здесь первый вальс и первое свиданье… 

Здесь я впервые встретил свой рассвет 

И здесь познал всю горечь расставанья. 

 

Меня когда-то позвала мечта 

Вдаль за собою, в дальнюю дорогу. 

Еще не знал  я, что болит душа, 

И в сердце есть щемящая тревога… 

Искал я счастье, дальше уходил, 

Лишь птиц летящих провожая взгля-

дом… 

Я ничего из детства не забыл 

И жаль не знал, что счастье было ря-

дом.  

 

Из той поры прошло немало лет, 

 

Родина 

Где купались хлеба в золотых лучах 

солнца, 

Там  мне песни ветров доносились с не-

бес. 

И с вечерней зарѐй улыбался в оконце 

Озорник-весельчак летний месяц-юнец. 

Там Полесье моѐ, где зимою родился 

И мальчишкою бегал по траве луговой. 

Познавал край родной и добру научился, 

Окружѐнный любовью и земной красо-

той. 

Рощи русских берѐз, вековые дубравы… 

Стройный стан взор ласкает белорус-

ской сосны. 

Маков цвет на полях, там, где шепчутся 

травы, 

Мне с годами всѐ чаще Вы приходите в 

сны. 

В них я вижу свой дом и родные просто-

ры, 

И во ржи васильки смотрят ввысь, в 

синеву... 

В поле царство цветов, в них купаются 

зори, 

Притомившись,  туманы улеглись на 

траву… 

Я вернусь сквозь года до отцовского 

дома, 

У родного крыльца  припаду до земли. 

Обласкают меня ветви старого клѐна, 

Высоко в  небесах пролетят журавли. 

             13.08. 2009  

       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЦОВСКИЙ ДОМ 

Отцовский дом…С рассвета до рассвета 

Он согревал, окутывал теплом. 

Большой семьѐй мы жили здесь когда-то, 

Любовь и радость с нами жили в нѐм. 

Как поманили за собой дороги. 

Но не забыть  родного дома свет, 

Как не забыть все беды и тревоги. 

 

Не нужно мне алмазов, серебра, 

Не греют душу вдалеке зарницы… 

А мне б тепла  родного очага, 

И той воды, чтоб досыта напиться. 

          07.07.2010  

           

 

 

ЖИЗНЬ  ОДНА 

Спустилась ночь с ленцою беззаботной 

На юный сад, где пели соловьи. 

Прошли года, как май -  бесповоротно, 

Ушли лета, но только не мои. 

 

Всѐ так же, как и в юности далѐкой, 

Цветѐт сирень, в душе поѐт весна. 

И месяц, как и прежде – одинокий, 

Лукавым взглядом смотрит на меня. 

 

Я утром, как обычно, спозаранку 

Уйду в луга, там прячет зори ночь. 

И , может, где-то встречу в поле Мав-

ку, 

Седой былины, сказочную  дочь. 

 

Я ей спою, как тѐплый ветер мая 

Ласкал сирень, когда она цвела.  

И как гитара, струнами  рыдая, 

Своею песней  милую звала. 

 

Спою про всѐ: про белый цвет калины, 

Про куст рябины в гроздьях за окном, 

Про плач берѐз и косу у дивчины, 

Что расплела под радужным дождѐм. 

 

Я буду петь про нежность хризантемы, 

Про вольницу казацкую и  Сечь, 

Вишнѐвый сад, черѐмухи  метели, 

Огонь любви венчальных брачных свеч. 

 

Красой земной хочу налюбоваться 

И дорожить на свете каждым днѐм… 

И ароматом лета надышаться, 

Чтоб не жалеть о прожитом потом. 

                       

                           12.10. 2009   



клував, в липку павутину 
заховав. Дивлюсь – аж це 
Джміль літає біля календ 
арика. Павук-чаклун, розсер-
дився на дітей, що вони до 
школи йдуть, навчатись бу-
дуть, розумніші за нього бу-
дуть. «Жу-ж-жу, покажу де 
Павук сидить, де календари-

ка заховав!»  

Ой-ой-ой! Треба щось 
робити! Хіба я не козацького 
роду, щоб якогось павука 

злякатись? 

А Джміль вже попере-
ду летить, дорогу вказує. На 
вулицю, до річки, потім до 
лісу. Ліс дедалі темніший, 
ось Джміль зупинився біля 

темної печери.  

А ось і господар. Не 
думайте, що він радо приві-
тав мене. Я теж був не в за-
хваті від зустрічі з чорним 
волохатим чудовиськом. 
Проте грізно гукнув йому: 
«Ти навіщо зачаклував кале-
ндар? Адже тепер на кален-
дарі завжди останній день 
літа. Так і перше вересня, і 
зимові свята не настануть. А 
скільки дітей без дня наро-

дження залишаться!‖ 

«Ха-ха-ха! Ну й нехай! 
Мені не потрібні зимові свя-
та, а діти нехай погуляють, 
до школи не поспішають! Я 
люблю, коли діти до школи 
не збираються, навіть вранці 
не вмиваються! Нехай нічо-

Ось і підійшов остан-
ній день літніх канікул. Зав-
тра до школи… Завтра я 
знову побачу своїх друзів. 
За літо відбулося стільки 
цікавого! Просто не тер-
питься поділитись новина-
ми. Вже новенький порт-
фель приготовано і краси-
вий букет для нашої найкра-
щої вчительки. Швидше б 
завтра… Сонячний зайчик 
ковзнув по обличчю, залос-
котав тепленькими лапками. 
Я миттю прокинувся, мимо-
волі глянув на календар, що 
висів на стіні. Що це? На 
календарі яскраво посміха-
лося 31 серпня. Невже це я 
вчора не зірвав листочка? 
Та ні, я ж добре пам’ятаю, 
що зірвав. Рука протяглась, 
перегорнула,  – очам не ві-
рю! На всіх листочках кале-
ндаря, на кожному – стоїть 
31 серпня! Як же це? Теле-
фоную Сашкові, Сергію, 
Альоші – ніхто до школи не  
йде – канікули не скінчи-
лись! Раптом, чую: «З-з-
знаю, з-знаю де ділись дні! 
Їх Павучище Чорнолап зача-

го не знають, науками голови не 
забивають! Календар розчаклу-
ється, якщо хтось дасть відпо-
відь на мої хитромудрі питання. 
Але цього ніхто не знає, моїх 

загадок не відгадає!» 

―Ну, Павуче, погано ти наших 

дітей знаєш, їх найкращі вчителі 
в школі навчають, твої загадки 
неважко відгадати, доведеться 
календарик розчаклувати!‖ 
 ―Тоді слухай: як назвати 5 днів 
тижня, не називаючи їх?‖ 

―Це просто: позавчора, вчора, 
сьогодні, завтра, післязавтра.‖ 

―Ну й хитрі, розумні діти в 
школі навчаються, розуму наби-
раються! Я на цю загадку і сам 
відповідь не знав. Добре, розчак-
лую календар! Біжи, не гайся, до 
школи збирайся, а як щось нове-
ньке, цікаве дізнаєшся, то й мені 
розказуй…‖  

―Синку, пора вставати! – це ж 
моя матуся мене будить. - До 
школи пора!‖ 

 Глянув на календар – а там – 
1 вересня!  

 Шиманський Богдан, 3-А клас 

Казка “Загублений день” 

учасники курсів “Практичної журналістики” (керівник 

Палько Наталія Миколаївна) та “Основи створення дру-

кованих видань та їх дизайн”   (керівник Філоненко 

Катерина Володимирівна),  

Журналісти:  Швець Тетяна, Шиманський Богдан Спілкуйтеся з нами: 

E-mail:emschool_1@ukr.net 

Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 


