
ся з книг, кінофільмів про 

війну. Щоб вшанувати па-

м’ять про загиблих,  встано-

влені обеліски, доглядають-

ся братські могили. Адже те, 

що пережили  наші прадіди, 

хай і  в страшному сні нам 

не присниться. 

Я дуже вдячна Володими-

ру Йосиповичу та Володи-

миру Кузьмовичу за таку 

щиру бесіду. Те, про що во-

ни розповідали, зачепило 

серце ко-

ж н о г о , 

тому що 

лише лю-

дина, яка 

б а ч и л а 

все це 

с в о ї м и 

очима, може так розказати. 

Ми маємо свою історію. І 

ми повинні залишити  хоч 

якийсь слід на землі. А те, 

що зробили ветерани… Їх 

подвиг безсмертний. Він бу-

де в наших серцях вічно. Що 

може бути краще миру? 

Левченко Світлана, 8-Б 

14 січня було 70 років з виз-

волення Житомирської області 

від німецько-фашистських за-

гарбників. У районній бібліоте-

ці провели патріотичну годину  

―Цей подвиг у віках не згасне‖, 

на яку були запрошені учні 8-х 

класів нашої школи.  

Війна - найстрашніше слово. 

Воно залишилося в серцях кож-

ного. Немає жодної домівки, 

яку б обминула ця біда. Та под-

виг ніколи не згасне. Але чий 

подвиг? Ветеранів, тих, хто за-

хищав свій рідний край, проли-

ваючи власну кров. На  годину 

пам’яті в бібліотеку були запро-

шені Володимир Йосипович 

Яценко та Володимир Кузьмо-

вич Задніпрянець. Володимир 

Йосипович 

згадав ті 

ж а х л и в і 

роки, коли 

був майже 

такий, як 

ми. Тоді 

йому було всього лише 8 років. 

―Можу забути те, що робив вчо-

ра, позавчора, але ті моменти, які 

закарбувалися в моїй дитячій 

пам‘яті - ніколи‖,- говорив він. І 

якою ж була радість жителів на-

шого містечка, коли 1 січня 1944 

року фашисти звільнили Єміль-

чине. А район був звільнений 3 

січня. Хоча німці вже відступали, 

наші воїни стріляли вслід по відс-

тупаючим німецьким гарнізонам. 

В наш район повернулися 5 тис. 

фронтовиків. Зараз їх залишилося 

всього 31 чоловік, з них - 5 у Ємі-

льчиному. Володимир Йосипович 

розповів багато цікавих історій, 

зокрема, як наші танки проходи-

ли по ―плаваючому мосту‖. Саме 

за це Грек Іван Михайлович отри-

мав звання ―Герой Радянського 

Союзу‖. Володимир Йосипович і 

Володимир Кузьмович належать 

до категорії ―Діти війни‖. Воло-

димиру Кузьмовичу було 11 ро-

ків, коли розпочалася війна. Вона 

поглинула його дитинство, і він 

швидко подорослішав. Тоді за-

гарбники виловлювали дівчат і 

юнаків, забирали харчі і вбивали 

ні в чому не винних людей. 

Про все це ми можемо дізнати-

Тим, хто загинув в боротьбі за 

волю і кращу долю України 29 

січня 1918 року  під Крутами, 

була присвячена година -

реквієм, яку провели учні 9-А 

класу. 

   Лише 300 українських юнаків

-добровольців виступили на 

захист Української Народної 

Республіки і прийняли на засні-

женому чернігівському полі бій 

із майже п’ятитисячною армією 

більшовиків. Основу українсь-

ких добровольців складали сту-

денти Київського університету, 

Київського політехнічного ін-

ституту та учнів старших класів 

київських гімназій. 

  Бій розпочався о 12 годині, фак-

тично безперервно тривав до піз-

нього вечора. Юнаки мужньо від-

бивали атаки ворога, не залиша-

ючи своїх позицій. Проте перева-

га була на боці більшовиків. Ро-

зуміючи безвихідність станови-

ща, бійці Студентського куреня 

пішли в атаку і були майже всі 

знищені, 27 студентів і гімназис-

тів були захоплені в полон. По-

ховали бійців аж 19 березня 1918 

року на Аскольдовій могилі.  

   Довго замовчувалась правда 

про ті події. І лише після на-

буття Україною незалежності 

в 1992 році вшановується па-

м’ять мужніх молодих патрі-

отів. 

   Учні вшанували героїв Крут  

хвилиною мовчання. 

Палько Олександр, учень 9-А 

70-річчя визволення Житомирської області 

Пам’яті героїв Крут присвячується 
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Фабрика новорічних іграшок 

 А у нас в квартирі газ 

Нещодавно публічне ак-

ц і о н е р н е  т о в а р и с т в о 

―Житомиргаз‖ по газопостачан-

ню та газифікації  Новоград-

Волинського УЕГГ проводило 

конкурс ―А у нас в квартирі 

газ‖ з метою попередження не-

щасних випадків під час вико-

ристання газу в побуті, форму-

вання  у  школярів знань і сві-

домої поведінки з безпеки жит-

тєдіяльності, вивчення правил 

користування  газом у побуті. 

Серед учасників конкурсу 

були школярі з м. Новограда-

Волинського, Ємільчинського, 

Червоноармійського і Баранов-

ського районів. Від нашого ра-

йону було представлено більше 

40 робіт. Сім учнів  були наго-

роджені. Серед них і я, Омель-

ченко Оксана, учениця 7-А кла-

су нашої школи. 

Всіх призерів було запро-

шено на екскурсію. І хоч за вік-

ном хмурилося небо, але це не 

зіпсувало мені настрою: попереду 

мене чекало багато несподіваного 

і цікавого. 

Спочатку ми завітали до 

ремонтного танкового заводу у 

Новогуйвинську, де нам показали 

моделі танків, які брали участь у бо-

йових діях, і ті, що допомагали по 

господарству— прокладали труби. А 

один з них ―СЕМ‖ був задіяний при 

допомозі пораненим, його задня час-

тина настільки була простора, що там 

проводили операції. 

Цікавим та пізнавальним було 

відвідування Музею космонавтики, 

де ми бачили місяцехід, їжу космона-

втів ,  різноманітні  супутники .  

Потім ми пообідали у Макдональдсі і 

завітали на Острів розваг, де грали в 

аерохокей, були на автодромі та в 5Д 

кінотеатрі. 

Поїздка вдалася, додому всі 

поверталися радісні та з новими вра-

женнями. 

Омельченко Оксана 

учениця 7-А класу 

срібними. Спочатку майстер на-

ливає суміш і опускає у гарячу 

воду. Потім іграшки відправля-

ються на фарбування. Кожен ху-

дожник малює свої малюнки. Які 

ж вони гарні! 

Чи знаєте ви, як створюється 

новорічна іграшка? А я знаю. 

 Нещодавно я з друзями  їз-

дили  в Київ на фабрику ново-

річних іграшок. Там бачили, як 

виробляють справжні скляні 

іграшки, якими прикрашають 

святкові ялинки у новорічні 

свята.  Спочатку беруть скляну 

палицю і розігрівають при ве-

ликій температурі. Далі вона 

розтягується, а потім майстер 

бере її і надуває, виходить про-

ста скляна кулька. Далі іграшки 

відправляють, щоб їх зробили 

          Я з друзями був у  кімнаті 

бажань.  Після цього ми відвідали 

музей новорічних іграшок, а також 

були учасниками  майстер- класу. 

Кожен розмальовував свою іграшку, 

яку міг забрати з собою.  

 Цікавими були відвідини магазину 

іграшок. Там були іграшки дешеві і 

дорогі. Я купив собі карточку, щоб 

мені розписали іграшку. 

Ось така була подорож на фабрику 

новорічних іграшок, яка нам всім за-

пам’ятається надовго. 

Авраменко  Богдан, 5-А клас 



Моя прабабуся 
   Ми всі — український народ, 

який складається з родин малих 

і великих, дружніх і працьови-

тих. Як могутня ріка бере силу з 

маленьких джерел, так і наша 

у к р а ї н с ь к а  д е р ж а в а 

збагачується маленькими 

сім’ями. І якщо ми хочемо, щоб 

річка була повноводною, щоб 

велика українська родина була 

красивою і щасливою, то ми 

повинні вивчити свій родовід, 

шанувати і любити свою сім’ю. 

В усіх народів світу існує пові-

р’я, що той, хто забув звичаї 

своїх предків, не шанує свого 

роду, карається людьми і Богом.  

   Довгими зимовими вечорами 

я слухала казки, розповіді бабу-

сі та дідуся про їх життя, про 

життя моїх батьків. І хочеться 

мені стати гідною послідовни-

цею своїх рідних, зберегти і донес-

ти своїм дітям традиції, любов до 

землі, до природи. 

   Моєї прабабусі вже немає на сві-

ті, але її образ супроводжує мене 

все моє сві-

доме життя. 

Незважаю-

чи на всі 

ж и т т є в і 

негаразди, 

тяжку до-

лю, вона 

вміла раді-

ти кожній 

посмішці, кожній квіточці, соняч-

ному дню, першому кроку дітей, 

онуків, правнуків. Із особливою 

любов’ю раділа цвітінню садка, 

посадженого своїми руками, який 

плодоносить і зараз. Вона дуже 

любила людей, тому світ навколо 

неї здавався добрішим і наповненим 

теплотою її душі. Тому і тягнулися 

до неї люди, пам’ятають її ще й за-

раз. 

 Багато років немає вже прабабусі, 

проте її улюблені квіти вирощуємо 

ми з мамою, зберігаємо нею вишиті 

рушники. Вона залишила нам неоці-

ненний скарб: свою мудрість, любов, 

безмежну доброту, яку ми відчуває-

мо через товщу років. 

   Чи багато  ми знаємо про свій рід? 

Задумайтесь над таким питанням і 

дайте собі чесну відповідь.      Поки 

ще живі наші дідусі й бабусі, запи-

шіть їхні розповіді, складіть альбом 

свого родоводу, щоб було що пере-

дати своїм нащадкам.. Тоді ніколи не 

зникне з землі ваш рід, бо доки нас 

пам’ятають,  доти живемо й ми. 

Волощук Юлія, 11-А клас 

 

допоможіть зібрати найстаріші 

зразки української вишивки, які ще 

збереглися на серветках, рушни-

ках, вишиванках, це потрібно для 

нашої історії. 

Історія народної вишивки на 

Україні сягає своїм корінням у гли-

бину віків. Археологи довели, що 

вишивання як вид мистецтва на 

Україні існує з незапам’ятних ча-

сів. Вишивкою, за свідченням Ге-

родота, був прикрашений одяг скі-

фів. 

Символіка орнаментів україн-

ської вишивки співпадає з орнаме-

Увага!У вага! Увага! 

 Продовжується операція 

«Дарунок  школі» з метою по-

повнення шкільного музею. 

Операція була оголошена 20 

грудня 2012 року. За цей рік 

музей поповнився  предметами 

побуту та одягу.  В операцію 

включилися учні нашої школи. 

Сьогодні хочеться подякувати 

у ч н я м  6 - А  к л а с у

(Войцехівському Дмитру),8-А 

класу(Гзовській Валентині, Хі-

льченко Анастасії),учням 9-Б 

класу (Філоненко Наталії) та 

вчителям: Шепель Любові Ку-

зьмівни, Дідус Ірині Миколаїв-

ні, Климчук Наталії Володими-

рівні, ЛашевичІриніОлександрі-

вні, Палько Наталії Миколаївні. 

 У цьому навчальному році 

музей буде працювати над істо-

рією української вишивки, її 

символіки, тому звертаюся з 

проханням: не будьте осторонь, 

нтами, які прикрашали посуд давніх 

мешканців України доби неоліту, 

трипільської культури. 

Українська  народна вишивка – 

унікальне явище духовно – матеріа-

льної культури нашого народу. 

Упродовж тисячоліть у народній ви-

шивці знаходили і, на щастя, знахо-

дять відображення думки і настрої 

людини, що її творила краса приро-

ди, полохливий світ майстринь, їхні 

сподівання на кращу долю, людські 

вірування , оберегова символіка ре-

чей, позначених візерунком нитки й 

голки. 

Українська вишивка, як і україн-

ська пісня, є знаковими для нашої 

традиційної культури. Без любові до 

української пісні, без розуміння сим-

воліки української вишивки не ста-

неш справжнім українцем. І навіть 

не зрозумієш українську душу. 

                                                           

Завідуюча музеєм Слюсарева  

Катерина Володимирівна 

Потрібна ваша допомога 



 Відбулося і різдвяне 

свято ― Містер і Міс 

англійська мова‖, вік-

торина ―Хто знає кра-

ще?‖. Закінчився тиж-

день Бітломанією для 

учнів 10-11-х класів. 

Учні із задоволенням 

виявляли свої знання 

та здібності, були акти-

вними учасниками за-

ходів. Кожен розумів, 

що знання іноземної 

мови лише збагачує 

особистість, дає більші  

можливості для само-

реалізації.  

У січні проходив тиждень англійсь-

кої мо-

ви. Уч-

ні мали 

можли-

в і с т ь 

почути радіопередачу ―Сторінками 

англійської поезії‖, взяти участь у 

конкурсах на кращу рекламу, кра-

щого знавця англійської мови. Учні 

початкових класів гралися у 

―Веселий потяг‖, проводили свято 

 ― В гостях у Святого Миколая‖. 

Тиждень математики та фізики 

 

Учасники курсів “Практичної журналі-

стики” (керівник Палько Наталія Мико-

лаївна) та “Основи створення друкова-

них видань та їх дизайн” (керівник Фі-

лоненко Катерина Володимирівна) та 

учні  9-А класу (класний керівник Ареш-

тович Олена Володимирівна)  
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Тиждень англійської мови 

Вікторина ―Математичний олімп‖ 

об’єднала тих, хто прагне знати 

досконало математику, ігри 

― Н а й р о з у м н і ш и й ‖  т а 

―Найсильніша ланка‖ шукали спра-

вжніх шкільних математиків. 

А учні 5-х класів виборювали пере-

могу у математичній вікторині. 

Брейн -ринг  для учнів 8-х класів 

показав, хто краще знає фізику. 

 

Цікавим та змістовним видався 

учням тиждень математики та фі-

зики, який відбувся в останні 

п’ять днів січня. 

  Кожен клас підготував стінгазе-

ту, в якій можна було прочитати 

багато цікавого з ―життя‖ точних 

наук. Про видатних математиків 

та нові технології в нашому житті 

нам розповіли учні 10-11-х класів 

у радіопередачах.  
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