
розмаїттю життя, є наш класний 
керівник,  Коваленко Світлана 
Казимирівна, саме вона стала 
нам другою мамою. Слід сказати 
―Дякую!‖ всім, хто нам допомагає 
та підтримує. І у нас ще є трохи 
часу, аби наздогнати втрачене, 
довчити недовчене. Бо ми просто 
не маємо права підвести всіх тих, 
хто в нас вірить. 

  З новим навчальним роком 
всіх нас! 

Мельник Тетяна, 11-Б клас. 

Першого вересня 2013 року ма-
ленькі першокласники за руку з ма-
мою чи татом вийшли на урочисту 
лінійку. Їм присвоїли ―звання‖  шко-
лярик. А у нас, одинадцятикласни-
ків, з цього пам'ятного дня  почався 
важливий етап життя, особливого 
життя, який зветься випускним кла-
сом. Про нього складають жарти, 
пишуть вірші, пісні і воно має свої 
традиції. Важко повірити в те, що 
це останній наш рік у школі, здаєть-

ся, що зовсім недавно ми, розгуб-
лені, малі, кумедні, з-за квітів лед-
ве виглядаючи, прийшли за знан-
нями. Як швидко пролітає час! 
Непрохані роки ідуть та йдуть. Ще 
недавно ми були просто учні — 
тепер випускники. Час іде, дитинс-
тво минає. Аж не віриться, що зо-
всім скоро нас не буде в списках і 
журналах, і в пам'яті  спливе  шко-
ла. Клас. Приємно нам буде про 
це лише згадати. За роки шкільні 
нам чимало вдалося пізнати: ко-
хання і дружбу, радість і відчай. 
Сумно і радісно зараз усім. Школа 
для нас стала другим домом. Ось 
ще трошки і ми перегорнемо сто-
рінки нашого шкільного життя дов-
жиною в 11 років. Результатом 
клопіткої праці стануть екзамени 
та ЗНО, які ми повинні здати на 
―відмінно‖. Ми продемонструємо 
знання, які не отримали б без до-
помоги наших вчителів. Та основ-
ною людиною, яка вчила всьому 

З новим навчальним роком всіх нас! 

Що ми чекаємо? 
Почався новий навча-
льний рік. Що ми че-
каємо від нього? Зви-
чайно, нових подій, 
вражень, знань. Хо-
четься краще вчити-

ся, радіти успіхам.  Знаю, що не зав-
жди буду отримувати тільки високі 
бали. Так, для цього потрібно стара-

тися, наполегливо працювати, вчи-
ти уроки, бути активним…  

Учні не завжди задоволені всім у 
школі: багато уроків у розкладі,  хо-
четься вже ―євровідремонтованих‖ 
класних кімнат, теплого переходу 
до їдальні та спортзалу. Надіємось 
всі, що в недалекому майбутньому 
так і буде. Але ж, погодьтесь, що 

рівень знань не визначає зов-
нішній вигляд школи. Наші 
батьки вчилися не в кращих 
умовах, та мали хороші знан-
ня… 

Отож, новий навчальний 
рік розпочато. Успіхів, удачі, 
натхнення учням та вчителям 
школи бажаю я!  

 

Бриж Владислав, 8-Б клас.  
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і учні 1-А класу. А діти старших класів 
згадують вражаюче літо, яке вони про-
вели. Багато хто з них їздив відпочи-
вати у санаторій, на море. Звичайно, 
після такого відпочинку не хочеться їм 
іти до школи і вчити уроки. Літо — це, 
звичайно, добре, але в школу, хочеш 
ти чи не хочеш, а ходити прийдеться.  

Дехто поставив собі  багато цілей 

Нещодавно всі діти України пішли 
1вересня до школи. Особливо ціка-
во першокласникам. Я спілкувалася 
з ними і зрозуміла, що за неповний 
місяць кожен з них  полюбив школу, 
свій клас, свою першу вчительку. Я  
дізналась, що у 1–Б класі всі діти 
хочуть іти до школи, швидше поба-
чити своїх нових друзів і вчительку. 
Так  само люблять ходити до школи 

на цей навчальний рік. Хтось 
хоче цей рік закінчити на 
―відмінно‖, хтось хоче взяти 
участь у олімпіадах, хтось 
хоче просто покращити деякі 
оцінки. 

Хочеться тільки побажати 
всім учням нашої школи, щоб 
їхні мрії збулись. 

 
Волніна Інна, 8-Бклас 
 

Прощавай, літо… Привіт, школо! 



 

Сторінка 2 

Безпечний рух на доро-
зі – запорука безпечного 
життя! Зберегти здоров’я і 
життя людей  — найваж-
ливіше завдання багатьох 
служб: медиків, педагогів, 
працівників державної 
автоінспекції, пожежних. 
Вивчення та чітке дотри-
мання правил вуличного 
руху — основне завдання 
всіх його учасників: водіїв, 
пішоходів, пасажирів. 

Всі ми  є учасниками 
дорожнього руху. Біль-
шість із нас -  пішоходи, 
але також є люди, які ко-
ристуються різними тран-
спортними засобами - 
водії. Зазвичай через  
неуважність, незнання 
правил дорожнього руху  
трапляються дорожньо-
транспортні пригоди. Ми, 
учні, вже із початкових 
класів починаємо вивчати 
основні правила дорож-
нього руху. Завдяки вчи-
телям нашої школи ми 
знаємо достатньо правил 
поводження на дорозі, які 
допомагають нам зберег-

ти  життя.  Неодноразово 
учні школи брали участь у 
районних творчих конкур-
сах, присвячених даній 
тематиці, отримували при-
зи та грамоти.  
    На початку кожного на-
вчального року в нашій 
школі проводиться тиж-
день «Безпека дорожньо-
транспортного руху». Цьо-
го року, у теплий вересне-
вий день, до школи заві-
тав начальник Ємільчин-
ського ВДАІ Стапанчук 
Дмитро Сергійович. На 
зустрічі обговорювалися 
проблеми руху на дорозі, 
коли його учасниками ста-
ють підлітки. «НЕ МАЄШ 
ВОДІЙСЬКИХ ПРАВ – НЕ 
СІДАЙ ЗА КЕРМО» - це 
основне правило. Саме 
через нехтування ним в 
Ємільчинському районі за 
останній рік трапилося 
декілька аварій, окремі з 
них виявилися фатальни-
ми. 
        Дуже прикро, але 
більшість аварій за участю 

підлітків  відбулися через 
алкогольне  сп’яніння водія. 
Дмитро Сергійович навів 
нам багато таких прикладів, 
де постраждав не тільки 
водій,  а й пішоход. Уваж-
ність учасників дорожньо-
транспортного руху надзви-
чайно важлива. Також важ-
ливими є дотримання та 
знання правил, відповідаль-
ність пішохода, уміння керу-
вання водія та багато інших 
нюансів. Але сама ці нюанси 
можуть забезпечити всім 
довге та щасливе життя! 
     У школі діє гурток «Юні 
інспектори дорожнього ру-
ху». Його керівник, учитель 
трудового навчання Воло-
щук Іван Дмитрович, також 
зустрівся з учнями найбільш 
енергійної частини школи – 
5-7 класів і розповів їм, що ж 
значать основні дорожні 
знаки, які всі зустрічають по 
дорозі до школи. Ось тут і 
посипались запитання допи-
тливих...  

Учні різного віку уважно 
слухали розповіді. 

тель селища‖ нагородили  нашо-
го учителя початкових класів 
Кондратюк Людмилу Василівну. 
―Кращим учнем селища‖ став 
Марченко Михайло (8-А клас), 
―Кращим голосом селища‖ стала 
Шабаліна Нінель (8-А клас). Учи-
тель географії Арештович Олена Володи-
мирівна нагороджена Грамотою Академії 
педагогічних наук України.  

  Між врученням цінних подарунків та 
відзнак відбувався святковий концерт пра-
цівників Будинку культури, в якому також 
приймали участь дошкільнята, школярі. 
Після цього відбулася концертна програ-
ма Олексія Будніна, який народився в 
Олевському районі. Програма була дуже 
різноманітна  і цікава. 

Не зважаючи на те, що на вулиці цілий 
день ішов дощ,  на мою думку, свято вда-
лося. 

 

Помінчук Вікторія,  
8-Б клас 

21вересня— Різдво  Пресвятої Пречистої 
Богородиці, яке також називається Другою 
Пречистою. За традицією на Другу Пречи-
сту  відзначається  день  Ємільчиного. 
Минуло 428 років від першої письмової 
згадки  про наше селище.                             

  20 вересня 2013 року відбулося свят-
кування дня селища. Хоча погода не була 
лагідною, о 16:00 в Будинку культури від-
булося урочисте дійство за підтримки 
Благодійного фонду Литвина ―Майбутнє 
Полісся‖, на якому був присутній народ-
ний депутат Володимир Литвин. На святі  
вручалися  цінні подарунки і грамоти ма-
терям-героїням, дітям, які  виявили гли-
бокі знання з окремих предметів, праців-
никам, які проявили високу професійність 
в своїй діяльності. Нагороджувалося бли-
зько 50 школярів району. Серед них були 
учні нашої школи: Дейнеко Лев(11-А), 
Остапчук Денис(10-А), Марченко Михай-
ло(9-А), Швець Тетяна(8-Б), Яценко Юлія
(8-Б), Помінчук Вікторія(8-Б), Кондратюк 
Анна(7-А), Наумець Настя(5-А). З нашого 
класу нагороджували Яценко Юлію, 
Швець Тетяну і Помінчук Вікторію. Юля 
брала участь в конкурсі  з інформатики, 
Таня —з математики, а я -  з малювання. 

Коли я виходила на сцену, мене пере-
повнювали хвилюючі емоції. Я була щас-
лива, що стою на одній сцені з народним 
депутатом, який  багато робить добра 
для нашого району. Нагороджували Гран-
том і певною грошовою премією. Я назав-
жди запам'ятаю цей день.  

 
Важливо, що у номінації ―Кращий учи-

Безпека дорожнього руху – запорука життя 

Свято нашого містечка 

Дмитро Сергійович Степа-
нчук в гостях у школярів  

Окрему виставку на свято 
селища представила й 

наша школа  

Володимир Литвин вручив 
Гранти учням нашої школи  

Подібні зустрічі дають 
можливість нам, школя-
рам, не тільки повторити 
чи дізнатися важливе про 
безпечний рух, але й об’є-
днують дії дорослих і ма-
лих щодо запобігання не-
щасних випадків на доро-
гах. 

       
Швець Тетяна, 8-Б клас 

Тут навіть сонця промені тепліші, 

І голосніш співають солов'ї, 

І кетяги калини – червоніші,  

Ніж будь-де-інде на усій землі. 

Тут рідний дім, і вся моя родина, 

І жайворонка спів у вишині. 

Малий куточок є на Україні, 

Моя  Вітчизна, наймиліша на землі. 

Ємільчине, моє містечко невеличке, 

Що носить ніжне дівчини ім’я 

Щасливе завжди будь, живи довічно, 

Благословенна будь твоя земля! 

Шиманський Олексій , 6-А клас. 



Кожного року, 22 вересня, вся 
Україна відзначає День партизансь-
кої слави.  В цей день у містах і се-
лах громадяни покладають квіти до 
могил загиблих воїнів, які віддали 
своє життя за визволення рідного 
краю від німецько-фашистських 
загарбників, вшановують партиза-
нів, які ще живі, даруючи їм квіти та 
слова вдячності. 

Уже стало традицією в нашій шко-
лі у переддень свята прибирати 
могили загиблих, які є на околицях 
селищах. Цю честь мають старшок-
ласники. Також учні школи разом з 
учителями історії готують радіопе-
редачу.  

Що ж ми повинні знати про парти-
занський рух у нашому краї? 

Як свідчать документи, партизан-
ський і підпільний рух на території 

України, в тому числі й на Жито-
мирщині, в роки Великої Вітчиз-
няної війни був за своїм значен-
ням масовою й ударною силою, 
по суті, справжнім другим фрон-
том у тилу ворога. 

Всього в партизанських з'єднан-
нях,  загонах і диверсійних групах 
Житомирського Полісся налічува-
ло близько 30 тис. чоловік. Діяли 
партизанські з'єднання під коман-
дуванням А.Г. Грабчака, С.Ф. Ма-
лікова, О.М. Сабурова, підпільних 
груп під керівництвом головного 
лікаря О.Ф. Гербачевського, П.І. 
Шиманського, В.І. Чорного (він же 
І.Ф. Бугайченко), загону Адама 
Цендровського.  

І сьогодні з нами поряд живуть 
колишні партизани: Прищепа Ві-
ра (с. Серби), Кочин Федір Мар-

кович (с. Степанівка), Філонен-
ко Ольга Нестерівна (смт. Ємі-
льчине), Каленик Лавренчук 
(смт. Ємільчине) - голова підпі-
льної партизанської групи Ємі-
льчинського р-ну. 

 
Ігнатенко Вікторія, 

 8-Б клас 

внюють святкову атмосферу. 
  Чи вторговують на яр марці? Звичайно, що 

так. Але все залежить від того, як постарають-
ся юні господині та господарі., готуючи смако-
лики. Кошти, зароблені на ярмарці, йдуть на 
потреби класу. 

Осіння ярмарка — традиційне 
свято кожного року у школі. Весело, 
красиво, цікаво проходить воно се-
ред школярів. На столах не тільки 
домашні солодощі, а й овочі, фрук-
ти. Обов’язковим атрибутом ярмар-
ки стають композиції квітів, які допо-

День партизанської слави 

Ми ярмаркуємо 

Кожен учень дуже при-
слухався до слів цієї 
сміливої партизанки. 
Ольга Нестерівна дуже 
добра на вигляд жінка, 
з її слів можна зрозумі-
ти, що вона в ті тяжкі 
часи не переживала за 
себе, вона переживала 
тільки за своїх рідних, 
переживала, щоб наші 
перемогли, щоб повер-
нулися до дому живі. 
Ольга Нестерівна роз-
повідала учням про 
генерал-майора Нау-
мова, який багато чого 
доброго зробив для 
нашої перемоги. Розпо-
відала про голод, не-
стачу одягу, які панува-
ли тоді. На цій жінці 
було багато медалей, 

які вона отримувала за 
хоробрі вчинки, за сміли-
вість та відвагу.  

Ольга Нестерівна нас 
навчала, що ми повинні 
пам’ятати про те, що  
були  такі партизани, що 
була війна, що були сол-
дати, які віддали своє 
життя, щоб сьогодні ми 
жили щасливо. Ольга 
Нестерівна сказала уч-
ням, що вони повинні 
берегти все те, що є за-
раз у них, тому що найго-
ловнішим є життя і лю-
бов близьких, які зараз з 
тобою. 

 
Волніна Інна, 

 8-Б клас 

Цікава зустріч 
18 листопада відбула-

ся зустріч учнів школи з 
чудовою жінкою та парти-
занкою Ольгою Нестерів-
ною Філоненко. Дуже ба-
гато учнів зібралося пос-
лухати розповідь про Ве-
лику Вітчизняну війну, 
про партизанів, які муж-
ньо захищали нашу сво-
боду. Атмосфера в класі, 
де проходила зустріч, 
була дуже напруженою. 
Ольга Нестерівна часто 
зупинялась, бо сльози 
з’являлись на її обличчі,  
коли вона згадувала про 
ті тяжкі часи, які пережи-
ла. Вона розповідала нам 
про відчайдушні вчинки 
партизанів, які не бояли-
ся ні фашистів, ні смерті, 
які сміло йшли воювати. 

Сторінка 3 

Ольга Нестерівна Філо-
ненко в гостях у десяти-

класників 



Коломийки про вчителів географії 
Карта, глобус-необхідні для нас реквізити.  
Подорожі нас чекають по країні рідній. 
Ми Олену Арештович візьмемо з собою 
Буде нам давать команди і після відбою. 

Коломийка про вчителя історії 
Ми історію вивчаєм від минулих й до тепер, 
Та ніяк ми все не можем вивчить дати і роки, 
І  учителька нас сварить та й жартує з нами вслід. 

Ой чому сьогодні в школі музика і квіти? 
Вчителів усіх вітають і батьки, і діти. 
Шану хочемо віддати ми за їх старання, 
У вінок пісень вітальних складем побажання. 
Вчителів своїх ми любим, любим й поважаєм,  
Нам оцінок не жаліти гарних побажаєм. 
ШКОЛУ ПЕРШУ прославляють вчителі й їх учні,  
Імена їх всім відомі. На район весь гучні. 

Коломийка про вчителя  інформатики 
Шановні наші  вчителі, ми вас дуже поважаєм. 
Мегабайти, байти та кілобайти ми у вас вивчаєм. 

Коломийка про вчителя астрономії 
Астрономію веде в нас вчитель пречудовий. 
Жартувати любить дуже,астроном він”кльовий” 
Про зірки він знає все і достеменно. 
Цей предмет  запам’ятаєм ми напевно. 

Коломийка про вчителя фізкультури 
Фізкультура, медицина – корисні предмети 
Швидко бігай, віджимайся, для себе старайся. 

Коломийка про класного керівника 
Наших мам нам  замінила вчителька кохана. 
Допоможе,приголубить й дасть нам прочухана. 

Коломийка про першу вчительку 
Любу Кузьмівну ми любим, дуже поважаєм 
І ніколи не забудем, щастя їй бажаєм. 

Коломийка про математиків 
Хто допомагає вивчати ті рівняння,  теореми, 
Кут і конуси, об'єми, графіки та порівняння? 
Наші рідні вчителі математики усі, 
Котрі все це добре дуже розуміють. 

Коломийка про хіміків 
Хімія-предмет, наука, а у нас- це час для муки.  
Хтось відмінно знає все,а хтось “зайчиків” несе. 

Коломийка про біологів 
Біологія-це диво,бо вона вивчає все: 
І тварин,і рослин, і довкола,що в нас є.  

Коломийка про вчителів фізики 
Про закони Лейбніца, Паскаля та Ньютона  
Дізнаємось ми щоразу на уроках. 
Що, як  і коли у світі замерзає,  
Гальмування шлях ми завжди визначаєм. 
А допомагають нам у вивченні предмету,  
Любі вчителі — фізики шкільні . 

Коломийка про вчителів   
іноземної мови 

Різні мови ми вивчаєм, нам  у цьому помага-
ють наші вчителі . 
На англійській мові нам не сумно, і жартуєм, 
і вивчаєм, і різні “коники” викидаєм. 

З Днем Учителя!!! 
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