
командами, напевне, дізнались 

багато нового про нашу школу. 

Останнім змаганням був кон-

курс на 

швидке 

мислен-

ня. На-

ш и м 

к о м а н -

д и р а м 

д а л и 

т е к с т и 

п і с ен ь , 

які вони 

мали описати за допомогою ру-

хів. Ми їх повинні були вгадати. 

Це був теж  один з найвеселі-

ших конкурсів. Підрахувавши 

бали, ведучі оголосили нам ре-

зультати: перемогла дружба! 

Після всіх цих змагань ми дали 

клятву, що гарно навчатимемось 

та виконуватимемо домашні за-

вдання. На цьому свято закінчи-

лося.  

Ура! Ми — старшокласники! 

За нашу церемонію посвяти 

ми дякуємо 10  -А класу,. 

 

Романюк Анна, 9 –А клас 

9 клас — ще одна сходинка до 

дорослого життя. Аби піднятись на 

цю сходинку, кожен дев’ятикласник 

повинен пройти церемонію посвяти. 

Ми з нетерпінням чекали цього дня і 

готувалися до нього. Серце кожного 

тремтіло від хвилювання та радості, 

адже таке свято приходить один раз 

в житті. 

11 жовтня настав довгоочікуваний 

день — Посвята в старшокласники. 

Церемонія була дуже веселою та 

цікавою для нас. Першим презенту-

вав себе 9 –Б клас. Вони підготува-

ли танець, який нам дуже сподобав-

ся. Він був енергійний та заряджав 

позитивом. 

Ми були б 

не проти 

подивитися 

його знову. 

А наш клас 

підготував 

пісню, слова 

до якої ми 

написали 

самі. Зви-

чайно, виступи наших класів не були 

ідеальними, але ніхто не засмучува-

вся. Настрій нам підняли конкур-

си. 

Не зважаючи на те, що нас 

приймали в старшок-

ласники, під час конку-

рсів в нас прокинулось 

дитинство, яке ще не 

покинуло наших сер-

дець. Перше змагання 

полягало в тому, щоб 

без рук витягнути цуке-

рку з борошна. Участь 

брали хлопці з 2-х кла-

сів. Всім найбільше 

запам’яталися їхні вирази облич-

чя, які були в борошні. Сміх не 

зміг приховати ніхто. 

В наступному конку-

рсі хлопці мали ство-

рити з туалетного 

паперу для дівчат 

сукні. Вони проявили 

свої таланти та були 

схожі на справжніх 

дизайнерів. Після 

цього нас перевіря-

ли, як добре ми зна-

ємо нашу школу. 

Питання були досить важкими та 

цікавими. Всі, хто споглядав за 

18 жовтня у м. Житомир відбувся 

конкурс-виставка ―Поліські візерун-

ки‖, у якому брала участь учениця 

нашої школи Лавренчук Вікторія. 

 - Я змагалась, -розповідає Вік-

торія, -за 

призове міс-

це за напря-

м о м 

―Вишивка‖, у 

н о м і н а ц і ї 

―Картина‖. А 

п р е з е н т у в а л а  с в і й  в и р і б 

―Соняшники‖. 

Також конкурсанти змагались за 

призов і  м ісця  у  напрямках 

―В’язання‖, ―Вироби з дерева, ме-

талу‖, у фотоконкурсі, у виготов-

ленні національної ляльки-мотанки 

та ін.  

- На виставці були представлені 

вишукані, чудові, неймовірні виро-

би, - з захопленням розповідає Ві-

ка. 

Конкурс складався з декількох 

етапів. Насамперед кожен учасник 

мав підготувати анкету, у якій міс-

тився опис та фото виробу та дані 

про учасника. Після приїзду всі 

учасники були запрошені на кон-

церт. 

Другим етапом було доведення 

своєї майстерності: учасники 

відповідали на тести та вишива-

ли малюнок, наданий для цього. 

Заключним етапом був захист 

своєї роботи. 

Ми не сумніваємось, що на-

ша учениця справилась з усіма 

завданнями на ―відмінно‖. Ось 

що вона сказала про участь: 

-  Мені сподобалась зустріч з 

обдарованими  однолітками. 

А ми їй побажали творчого 

прогресу, нових звершень та 

перемог. 

Інтерв’ю записала Філоне-

нко Наталія, 9-Б клас 

Ура! Ми  — старшокласники! 

Поліські візерунки 
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Готуємось до дорослого життя 
ймається спрямуванням коштів 

для виплати заробітної плати та 

на матеріальні потреби місцево-

сті. 

 Начальник податкової інспе-

кції нашого району пояснила 

нам  роль податків у житті люди-

ни та держави. Виявляється, що 

ті кошти, які вираховують із за-

робітної платні наших батьків, є 

однією із складових бюджету 

України. Саме з нього в майбут-

ньому будуть формуватись ви-

датки для виплат пенсій, стипе-

ндій, заробітних плат, різномані-

тних соціальних допомог. 

Не менш важливою була зу-

стріч з керуючим Ємільчинським  

відділенням  «ПриватБанку» 

Волощуком Сергієм Володими-

ровичем .  Він розповів нам, як 

влаштована банківська система 

України. Ми дізналися багато 

пізнавальних речей про карткові 

системи та їх  види. Поставивши 

багато питань, наш клас по-

новому подивився на ідею пере-

ходу від  паперових грошей до 

електронних. 

Всі ці зустрічі допомогли нам 

краще пізнати нашу державу. І 

хоч кожна з цих систем, за сло-

вами знавців, не є досконалою, 

ми прямуємо до виходу на новий 

рівень  економіки. Ми впевнені, 

що ці знання невдовзі  знадоб-

ляться нам для вирішення  будь-

яких питань. 
 

Мазуркевич Яна, 11-А клас       

 Всі ми стоїмо на порозі доросло-

го життя і вже скоро повинні будемо 

вирішувати проблеми, які зараз зда-

ються нам зовсім не зрозумілими. 

Допомогти розібратися нам намага-

лись гості, які нещодавно відвідали 

наш клас.  Начальник  відділу дохо-

дів фінансового управління Сорока 

Л.О  та податкової інспекції  Таргон-

ська А.К.  пояснили,  як влаштована 

фінансова та податкова системи 

нашої країни. 

Людмила  Олександрівна розпо-

віла нам про те, як використовують-

ся кошти з місцевого та державного 

бюджетів. Місцевий бюджет існує 

для виплат на території кожної сіль-

ської, селищної та міських рад. Ми 

дізнались, що саме ця установа за-

Вступом до теми слугувала  розпо-

відь про права депутатів районних рад, 

про те, що в середньому проводиться 4 

засідання в рік, на яких вирішуються 

різноманітні важливі та не дуже питання 

та про те, що вибори до ради відбува-

ються через кожні 5 років. Розповів та-

кож про міські, обласні, районні та сели-

щні ради. Детальніше ми зупинилися на 

Ємільчинській районній раді. 

Олександр Володимирович відкрив 

нам дуже цікаву інформацію, а саме про 

кількість депутатів районної ради, про 

результати виборів 2010 року, про склад 

районної ради та про посади в ній. 

А на наступний день ми пішли на 

зустріч у районну адміністрацію. Нас 

привітно та радісно зустрів добре нам 

знайомий Олександр Володимирович. 

Спочатку він розповів нам про ра-

йонну Дошку пошани та про людей, 

фото яких ми бачили на ній. Потім ми 

зайшли до будівлі адміністрації, де 

почули розповідь про прапор району 

та герб, а також про почесних жите-

лів Ємільчинського району. Згодом 

ми пішли до кабінету голови район-

ної ради,  до великої зали засідань, 

де зустрілися з самим головою ра-

йонної ради Лісовим Петром Сергі-

йовичем та з керуючим справами 

виконавчого апарату Філоненком 

Сергієм Миколайовичем, де ми діз-

налися багато нового про роботу 

Ємільчинської районної ради, про 

обов’язки вище зазначених осіб, про 

рішення, які приймаються на засі-

даннях. 

Загалом вийшли дуже цікаві 2 

дні, які справили на нас велике вра-

ження. Сподіваємося, що під їх муд-

рим керівництвом наше селище буде 

процвітати. 

Савочкін Сергій, 11 –А клас  

15 жовтня 2013 року до учнів 11 –А кла-

су завітав Ващук Олександр Володимирович 

— заступник голови районної ради. Темою 

дискусії було місцеве самоврядування. 

Олександр Володимирович провів дуже 

цікаву та пізнавальну бесіду. Спочатку він 

розповів нам про самоврядування та життя в 

радянські часи, трохи про себе та свій шлях 

до тієї високої посади, яку він обіймає. Потім 

він почав розповідати про сучасне місцеве 

самоврядування. 

В гостях у школярів — місцеве самоврядування 



Тиждень Європейської демократії та самоврядування 
З 16 по 20 жовтня в Ємільчинсько-

му районі проходив тиждень Європейсь-

кої демократії та самоврядування. У рам-

ках цієї події учнів 9-А та 9-Б класів 

нашої школи було запрошено 15 жовтня 

на день відкритих дверей до Ємільчинсь-

кої селищної ради. Зустрічала нас засту-

пник голови селищної ради — Сорока 

Валентина Іванівна, яка розповіла нам 

багато цікавого. Виявляється, до складу 

нашої селищної ради входять такі насе-

лені пункти, як смт Ємільчине (6971 ос.), 

с. Руденька (572 ос.), с. Горбове (445 

ос.), с. Здоровець (111 ос.). 

Дорогі читачі, а чи знаєте ви, що 

Ємільчинська селищна рада була утворе-

на 18 квітня 1957-го року? До цього часу 

існувала Ємільчинська сільська рада, яка 

була утворена в 1923 році. Саме цього 

року всі територіальні громади нашого 

району і сам район відзначає своє 90-

річчя із дня утворення. 

Ємільчинська селищна рада керу-

ється у своїй роботі основними законами 

України: Конституцією України, Зако-

ном України про місцеве самоврядуван-

ня (саме завдяки цьому закону і діє будь-

яка селищна рада, адже тут повністю 

прописані наші права, обов'язки та пов-

новаження), Бюджетним Кодексом 

України. 

Ємільчинська селищна 

рада працює за скликаннями. 

Що це означає? Коли прово-

дяться вибори депутатів до се-

лищної ради, люди обирають 

голову селищної ради та депу-

татський корпус. Саме тоді роз-

починає роботу Ємільчинська 

селищна рада певного скликання. На 

даний час працює селищна рада VI скли-

кання.  Головою селищної ради VI скли-

кання є Філоненко Леонід Іванович, 

який вже втретє обирається головою. 

Втретє на посаді заступника голови се-

лищної ради працює і Сорока Валентина 

Іванівна. Територіальна громада Єміль-

чинської селищної ради складається з 30 

округів, кожен з яких висуває по одному 

кандидату на посаду депутата Ємільчин-

ської селищної ради. Тобто Ємільчинсь-

ка селищна рада складається з 30-ти 

депутатів. 

На засіданні першої сесії селищної 

ради будь-якого скликання розгляда-

ються такі питання:  

1. Інформація про підсумки виборів 

Ємільчинського селищного голови. 

2.Обрання лічильної комісії. 

3.Про обрання заступника голови 

селищної ради, про обрання секретаря 

голови селищної ради. 

4.Про утворення виконавчого коміте-

ту. 

5.Про утворення постійних комісій. 

6. Закріплення територій та забезпе-

чення чистоти та благоустрою на тери-

торії селищної ради. 

Крім того, Ємільчинська селищна 

рада у своїй роботі керується масою 

законів, а саме: адміністративним кодек-

сом. житловим законодавством, законо-

давством про землю, кримінальним за-

конодавством, митним законодавством, 

законами України 

про освіту,  про охо-

рону здоров'я, про 

пенсійне забезпечен-

ня, сімейним законо-

давством України, 

цивільним правом… 

У 2003 році на засі-

данні ІV сесії Ємільчинської селищної 

ради ІV скликання було прийняте рі-

шення про затвердження символіки те-

риторіальної громади. Ми були другими 

в районі, хто затвердив свою символіку, 

після с. Рихальське. Запропонував і 

переміг цей конкурс ( на даний час це 

є голова історико-краєзнавчого му-

зею в с. Ємільчиному, а на той час 

був художником) Дворецький Воло-

димир Михайлович. 

Ми познайомились з Жабровцем 

Ва-

лерієм Зінов’євичем, колишнім сели-

щним головою, який керував нашою 

громадою 10 років. Він разом з Шпа-

ковим Миколою Панасовичем збуду-

вали спортзал та їдальню в нашій 

школі. 

Наша селищна рада, звісно, має 

свої перемоги, а саме у 2010 році 

наша селищна рада отримала Диплом 

лауреата загальнонаціонального про-

екту ―Україна від краю до краю. Міс-

цеве самоврядування‖. А також ми 

отримали кришталеву булаву, яка є 

символом переможців. Наша терито-

ріальна громада увійшла до складу 

150 найкращих територіальних гро-

мад  районів України. Також наша 

селищна рада має свої перемоги і у 

спортивному напрямі. 

У комунальній власності нашої 

селищної ради є 4 дошкільні заклади, 

клуб, бібліотеки. 

На останок нам побажали ніколи 

не забувати своє походження, що ми 

з  держави  Україна, а родом з мале-

нького селища Ємільчине. 

Філоненко Наталія, 9-Б клас 

День зустрічі з ветераном праці 
Нещодавно до нас у школу прихо-

див ветеран праці, колишній учи-

тель—Задніпрянець Володимир Ку-

зьмович.. На його зустріч пришли 

учні 8-А і 8-Б класів. 

Цілий урок ми слухали з захоплен-

ням його розповіді. Зацікавившись 

ними, ми навіть не помітили, як прой-

шло 45 хвилин. 

А розказав він нам про Велику 

Вітчизняну війну на території району, 

про страшні події, які відбулися на 

Україні у тридцяті роки. А також він 

розповів, як жилося в селах нашого 

району. А найголовніше  — він нам 

розповів про історію нашого Єміль-

чинського краю, які будівлі колись 

були у містечку, як землею володів 

граф Уваров, як після його смерті на 

могилі поставили мармуровий пам’ят-

ник. Також розповів історію назви річки 

Уборть. Цікавою видалась усім розпо-

відь про те, як Володимир Кузьмович 

колись працював вчителем історії у 

другій школі. 

Усім дуже сподобалась розповідь 

ветерана, тому на згадку про нас ми 

подарували йому квіти. 

Зустрічі з шанованими людьми ра-

йону завжди є бажаними. 

Бойко Юлія, 8-Б клас 



Фотокадри  життя 11-А класу 
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Після продуктивного су-

ботника — продуктивний 

відпочинок 

Парта повинна бути чис-

та і мати вигляд нової 

Надавати медичну допо-

могу повинні уміти всі!  

Навіть в позашкільний 

час ми разом 

У кожного своя філософія шкільного життя 
Підручники, мобільний у 

допомогу та необхідна 

прохолода води — ось 

що треба учню 

Подруга  працює — я їй 

“допоможу”! 

Разом ми — сила. Проектуємо, презентуємо, танцюємо, відпочи-

ваємо, спішимо привітати вчителів. 


