
про тих, кому присвячували 

свою роботу, та презентували її 

під час нагородження. Дівчатка 

задоволені своєю перемогою, 

адже їх творчі роботи попов-

нять сімейний альбом пам’яті 

поколінь, який, звичайно, пови-

нен бути у кожній родині. 

У цьому році конкурс закінче-

но, але у наступному році ко-

жен учень може написати твор-

чу роботу про історію однієї 

світлини та представити її на 

конкурс. Друзі, не чекайте лис-

топада 2014 року, пишіть зараз 

та приносьте у нашу редакцію 

ваші роботи. Ми їх обов’язково 

опублікуємо у “Шкільній сте-

жині” і, можливо, саме ви ста-

нете майбутніми переможцями. 

А роботи Ані та Юлі ми пред-

ставимо вашій увазі в одному із 

наступних номерів нашого ча-

сопису.  

18 грудня у Житомирі  у центрі крає-

знавства та туризму відбувся заключ-

ний етап обласного конкурсу “Історія 

однієї світлини” в рамках етнолого-

краєзнавчої експедиції “Чуття єдиної 

родини”. На конкурс було подано 40 

робіт із різних районів області, 16 з 

яких було визнано переможцями. 

Учні 11-А класу нашої школи Туль-

єва Анна та Волощук Юлія предста-

вили на конкурс свої роботи та ста-

ли переможцями. Їх було нагоро-

джено грамотами обласного управ-

ління освіти і науки та цінними по-

дарунками. Про це нам повідомила 

наставниця дівчат, учитель україн-

ської мови та літератури Євтух На-

дія Сергіївна. А самі учасниці діли-

лися з нами 

своїми вра-

ж е н н я м и :  

“Я писала 

творчу робо-

ту про свого 

дідуся, який 

завжди був для мене ангелом-

охоронцем. У нього було чуйне 

серце, складна біографія. Він лю-

бив навколишній світ і навчав мене 

своєї любові. Дідуся немає з нами, 

але я пишу про нього  вірші. Його 

образ назавжди залишиться зі 

мною.” (Тульєва Аня). 

“ Моя 

прабабу-

ся виши-

вала ду-

же гарні 

рушники, 

які прик-

рашають життя нашої сім’ї і після 

її смерті. Вона любила бути серед 

людей. Вчила нас любити ближніх, 

шукати свою дорогу в житті. Про її 

життя мені і хотілося розповіс-

ти.” (Волощук Юля)  

Окрім творчих робіт переможці 

готували презентацію, в якій вико-

ристали інші фото, нові розповіді 

Святкуємо перші перемоги 
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Конкурс патріотичної пісні 
Шостого грудня в 

школі  не тільки 

хлопці були святко-

во одягнені, але й 

дівчатка мали ви-

гляд українських 

красунь. Важливою 

подією дня став кон-

курс патріотичної 

пісні. У ньому брали 

участь учні 2-8-х  

класів. Вони демон-

стрували вміння хо-

дити в стою та співати 

українських патріотич-

них пісень. Кожен клас 

був одягнений відповід-

но до тематики.  

  Важливим моментом 

стало те, що всі учасни-

ки продемонстрували 

дисциплінованість, зіб-

раність та готовність 

стати кращим згуртова-

ним колективом.       

 А українська пісня 

щиро лунала у шкіль-

ному спортзалі, де 

проходило свято, та 

об’єднувала всіх у 

єдиному патріотично-

му пориві.   

ЩОМІСЯЧНА ГАЗЕТА ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

ВІТАЄМО!!! 

Петрука 

Олексія, 

 

 

 

учня 

7-А класу,  

який став  

переможцем  

(ІІІ місце)  

у обласному етапі 

мовно-

літературного 

конкурсу  

ім. П. Яцика. 



Свято юнацького гартування 
Кожного року 6 грудня наша 

країна святкує День Збройних 

Сил України. Не стала винятком і 

наша школа. У зв’язку з цим в 

стінах шкільного спортзалу були 

проведені змагання серед старшо-

класників. В них приймали участь 

команди одинадцятих та десятих 

класів. 

До складу команд увійшли кра-

щі спортсмени свого класу. Ну, а 

тепер, як-то кажуть, ближче до 

теми. 

Першим змаганням було таке 

близьке для більшості хлопців 

школи – підтягування на перекла-

дині. Наші учасники відважно 

підкорювали цю спортивну вер-

шину.  

Наступним змаганням було 

одягання загальновійськового за-

хисного комплекту. Попри те, що 

цей комплект одягнути досить 

складно, учасники змагань спра-

вилися з цим завданням досить 

у с п і ш н о .   

Далі було змагання по підняттю 

16-ти кілограмової гирі. Скажу вам 

чесно, ця справа досить важка. 

Зате які мускули накачаєш! Серед 

4-х учасників своїх класів кращий 

результат показав учень 10-Б кла-

су Шквирко Борис, який підняв 

гирю 25 разів. Від нього недалеко 

відійшов учень 11-Б класу Горба-

тюк Ігор, піднявши гирю 24 рази.  

Крім демонстрації своїх сил, 

хлопці показали і свої кулінарні 

здібності, чистячи картоплю. Ці 

навики їм будуть дуже корисними 

під час чергування в солдатській 

їдальні.  

Наступне змагання було пов’я-

зане з таким трудовим військово-

стратегічним предметом як воло-

діння швейною голкою, а саме 

змагання полягало у пришиванні 

2-х ґудзиків на тканину. Всі спра-

вилися з цим завданням бездоган-

но. Тому підшивати ґудзики в ар-

мії буде для них не в новинку, та і 

в  ж и т т і  п р и г о д и т ь с я .   

Але командний дух теж має бути 

на високому рівні. Тому чергове 

завдання включало в себе ряд ес-

тафет, в яких для перемоги потрі-

бна була сила і міць дружнього пле-

ча. 

Передостанній конкурс передба-

чав змагання між капітанами команд. 

Воно полягало в тому, щоб якнайбі-

льше крутити обручів на своєму тілі 

на витривалість. Капітани мужньо 

розкручували і утримували від 2-х до 

4-х обручів. 

На останок було перетягування 

канатів. От тут дійсно проявився 

командний дух кожної із команд-

учасниць.  

Варто відмітити, що всі змагання 

відбувалися під музичним супрово-

дом. А в проміжках між ними висту-

пали дівчата. Ведучими свята були 

Меденко Юлія та Балинська Анаста-

сія. 

Ну що ж, на закінчення змагань 

переможцем стала командна 10-Б 

класу (капітан Шквирко Борис), 2-ге 

місце виборола команда 11-Б класу, 

3-тє – 10-А класу, 4-те – 11-А класу. 

Всім командам по закінченню зма-

гань було урочисто вручено по ко-

робці цукерок. 

Завдяки цим змаганням, які про-

ходять кожного року в нашій школі, 

учасники показують всі свої навики, 

що їм дуже знадобляться в подаль-

шому повсякденному житті. 

Cорока Микола, учень 10-Б класу 

Сторінка 2 



Наші дні життя минають 

дуже швидко, але не кожен заду-

мується над щастям, яке повинні 

мати всі. Так що ж таке щастя? В 

чому його сенс? І хто з нас на-

справді щасливий?                                                                                                                

 На мою думку, щастя – це 

кохання. Ні, це  має бути не су-

часне кохання, що є вульгарним, 

спотвореним і зіпсованим, а те, 

що панувало десятки років то-

му… 

       Чому я не бачу віршів та со-

нетів, що написані нашими су-

часниками  і присвячені нашій 

ніжній половині суспільства?  

    Чому вже не чути вечірніх се-

ренад та зізнань в коханні під 

вікнами? Хіба це не модно вже? 

Такі вчинки не заслуговують ува-

ги? 

 А що тоді модно? Що є 

сучасним і як потрібно поводити 

себе в сучасному світі, щоб тебе 

помітили? Я вважаю, що ніхто 

над цим не задумується. Люди  

просто звикли, що в нас все купу-

ється і продається. І щоб там не 

казали, а кохання, як виявляєть-

ся, теж можна купити, але воно 

тепер не буде справжнім. 

 Це може бути будь-що: 

блеф, міраж, копія, а копія – це 

не оригінал і користі чи певної цін-

ності вона не несе. Можна бути 

звичайним юнаком, сірою масою, і 

уваги на тебе ніхто не зверне, але 

якщо твій гаманець не влазить в 

кишеню, ти в свої 18-20 років ма-

єш одну з дорогих іномарок, тоді 

увесь світ у твоїх ніг. А чому так? 

Це не вигадка – це реалії нашого 

життя. 

 Все це говориться і пи-

шеться  тут мною не для того, щоб 

змалювати подібне становище чи 

просто висміяти.  Мені просто на-

бридло за цим спостерігати, мені 

огидно це бачити. Чому сучасне 

кохання, сучасне щастя вимірюєть-

ся в грошових одиницях? Куди 

поділось зіставлення сучасних ін-

тересів, думок, ідей? Хіба ми всі не 

повинні розвиватись і притягувати 

один одного на духовному рівні? 

На мою думку, супутника свого 

життя потрібно обирати за харак-

тером, його поглядами і його сві-

тосприйняттям. Якщо між людьми 

панує гармонія, взаєморозуміння і 

повага, тоді вони точно досягнуть 

всіх інших омріяних висот разом. І 

вважаю, що це твердження прави-

льне, таким повинен бути норма-

льний порядок речей. 

 Як я вже стверджував: ща-

стя це і є кохання, але воно повин-

но бути справжнім, природнім. 

Повертаючись до думки про це, 

хочу сказати, що воно є найкра-

щим відчуттям у світі. Наскільки 

це приємно мати свою людину в 

цьому світі, людину, яка завжди 

для тебе  буде найріднішою, най-

кращою, буде справжнім взірцем. 

Приємно просто дарувати радість, 

хвилинки щастя, робити абсолют-

но все і у відповідь не очікувати 

нічого, бо ти це робиш не для се-

бе, а для супутника свого життя, 

що завжди буде поруч, завжди по-

дасть тобі руку допомоги в склад-

ні хвилини. 

  Шановні друзі, трепетно бере-

жіть свої найкращі почуття від 

тлінного впливу сучасної вульгар-

ності.  

Дейнеко Лев, 11-А клас 

гато гостей. Серед них 

були тата і мами, бабусі 

й дідусі, прабабусі й 

прадідусі. Для них ми 

підготували багато пі-

сень, віршиків, загадок, 

смішинок, сценок. Сво-

їм рідним ми затанцю-

вали вальс. Усім було 

весело і тому свято всім 

сподобалось. 

учні 1-А класу 

Нещодавно у нашо-

му класі відбулося ро-

динне свято ―Будьмо 

знайомі!‖ Ми були ду-

же красиві і раді, тому 

що до нас завітало ба-

А от учні 2-Б класу 

залюбки співали, ін-

сценізували, розказу-

вали вірші про осінь 

на своєму святі. Раді-

ли своїм “артистам” 

тата, мами та всі за-

прошені.  В гості до 

школярів прийшли 

Вересень, Жовтень, 

Листопад; Морква, 

Буряк,Огірок, Цибуля. 

Психологічне есе 

Будьмо знайомі! Свято осені 
Веселим і щирим ви-

далось свято. 

Про свято дізналась 

Волніна Інна, 8-Б клас 



Влетіла стрілою Зима в завірюсі. 

-Лишенько сталося, що тут робити? 

Як мою доньку-Снігурку звільнити? 

Змій ненажерливий враз полетів, 

Доньку мою упіймав, полонив! 

Мабуть сховав у печеру глибоку, 

Щоб не було ніде Нового року! 

Котигорошко — лицар відважний - 

Змія бороти узявся звитяжно. 

В чоботях кіт виступає завзято,  

Красуню-Снігуроньку йде визволя-

ти. 

-Казковий народ, всі вставайте до 

бою! 

Як змій посмів захопити в неволю 

Дівчину ніжну, зимову красу 

Очі блакитні, біляву косу? 

...В чорній печері зміїще сидить, 

Полум’я в пащі зміїній горить. 

А за дверима—залізная клітка. 

Плаче Снігуронька, красна, як квіт-

ка. 

Раптом почула знадвору вона 

Клич бойовий, аж відбилась луна. 

-Нумо виходь, не ховайся, стривай, 

З нами до бою негайно вставай. 

Змій розлютився і загукав: 

-Гетьте! Снігурку я вам не віддам! 

Все в Новорічну ніч відбувалось, 

На бал  всі казкові герої зібрались, 

Щоб веселитись і танцювати, 

Навколо ялиночки легко кружляти. 

Ось Попелюшка, мов королева, 

У черевичках своїх кришталевих. 

Дзвонять дзвіночки і тупають ніжки - 

Гномиків сім і одна Білосніжка. 

Тут мушкетери і супергерої,  

З різних казок всі звірята казкові,  

Ось і Телесик, і Буратіно, 

Принц і принцеси, й красуня Мальві-

на. 

Музика весело й ніжно бринить, 

Ялинка яскраво вогнями горить. 

Аж раптом у коло у білім кожусі 

Пальцем одним вас  усіх розчавлю, 

Порохом враз я усіх спопелю! 

Та не злякався народ бойовий. 

Дружно зі Змієм він став на двобій. 

Змія лихого збороти не легко, 

Та перемога вже недалеко! 

Лицарі сміло вперед виступають 

І лиходія нарешті долають! 

І білокоса Зимонька-мати 

Донечку рідну давай обіймати. 

… Свято веселе і далі триває. 

Снігурка в таночку веселім кружляє, 

Вдячна своїм визволителям мила 

В дружбі усе-і звитяга, і сила! 

 

Шиманський Олексій, 6-А клас 

Новорічні вірші учнів 

 5-Б класу 

Дід Мороз трусив кожух, 

І на землю падав пух. 

Поле, річку і село 

Білим снігом замело. 

                       Осінська  Марина 

Наступає Новий рік,  

Дід Мороз із хати втік. 

І схопив він свій мішок 

Та й поїхав до діток. 

Завітав він на ялинку 

І роздав усім торбинку. 

                Лавренчук Владислав 
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