
2. Москальчук 

Марина (8-Б 

клас) - Диплом ІІ 

ступеня з україн-

ської мови та 

л і т е р а т у р и 

(вчитель Кот 

О.В.) та Диплом 

ІІІ ступеня з ро-

сійської мови та 

л і т е р а т у р и 

(вчитель—Палько Н.М.) 

3. Швець Тетяна (8-Б клас) - Дип-

лом ІІ ступеня з геогра-

фії (вчитель Арештович 

О.В.). 

4. Дейнеко Лев (11-А 

клас) - Диплом ІІІ ступе-

ня з англійської 

мови (вчитель—

Ляшук Т.В.). 

М а р ч е н к о 

Михайло представлятиме Житомирсь-

ку область на Всеукраїнському етапі 

олімпіади з географії у м. Рівне. Нага-

даю, що у минулому році він став при-

зером Всеукраїнської 

олімпіади з географії

(Диплом ІІІ ступеня) у 

М.Ужгород. 

Не менш вагомими 

стали перемоги: 

1. Петрук Олексій—

переможець обласного 

етапу міжнародного 

Дорогі друзі! Сьогодні ми можемо 

підбити підсумки та зробити остаточні 

висновки щодо досягнень учнів нашої 

школи в районних та обласних пред-

метних олімпіадах та конкурсах. Чому 

лише в березні? Тому що в кінці люто-

го закінчився обласний етап олімпіад, 

такий важливий, значимий для нас.  

   У 2013-2014 навчальному році 

учні нашої школи вибороли на район-

них олімпіадах 17 перших місць, 11 

других місць, 19 третіх місць. Усього 

ми маємо 46 дипломів. Це, беззапе-

речно, кращий результат у райо-

ні. Тому і не дивно, що  саме 

наші учні з більшості предметів 

представляли  район на облас-

ному етапі.  

  Зразу скажу, що перемагати 

учнів провідних шкіл області 

нелегко, так як  вони мають 

можливість навчатися у комфор-

тніших умовах здорової конку-

ренції закладів середньої освіти. Та 

наші учні не пасли задніх і принесли 

району і, звичайно , рідній школі шість 

достойних перемог в олімпіадах та дві 

у конкурсах. 

  Школо, шануй і гордись своїми 

кращими з кращих  учнями -

переможцями:  

1. Марченко Ми-

хайло (9-А клас) - І 

місце та Диплом І 

ступеня з географії

( в ч и т е л ь —

Арештович О.В.), 

Диплом ІІ ступеня з 

історії (вчитель—

Жабровець Т.В.). 

конкурсу на кращого знавця 

української мови ім. П. Яци-

ка, Диплом ІІІ ступеня 

(вчитель — 

Коваленко 

С.К.). 

2. Кондра-

тюк Анна 

— перемо-

жець обла-

сного ета-

пу Всеукраїн-

ського конку-

рсу ім. Т.Г.Шевченка. Диплом ІІ 

ступеня (вчитель — Коваленко 

С.К.). 

 

 

 

 

 

Також нагадаю (про що писа-

лося раніше), що Тульєва Анна 

та Волощук Юлія (11-а клас, вчи-

тель Євтух Н.С.) стали перемож-

цям обласного конкурсу “Історія 

однієї світлини”. 

Ми бажаємо нашим перемож-

цям здоров’я. радості, хорошого 

настрою і щорічних перемог. А 

тим, хто лише був учасником 

різного роду конкурсів і олімпіад, 

і не отримав призового місця 

хочу сказати: ваші головні пере-

моги ще попереду. 

Заступник директора з навча-

льно-виховної роботи Палько 

Наталія Миколаївна 

Т е п е р  м о ж н а  з р о б и т и  
в и с н о в к и  
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   В е л и к о м у  К о б з а р е в і  
п р и с в я ч у є т ь с я   

Іду з дитинства до Тараса 

ного, і це не дивно, адже в залі було 

багато глядачів та ще й суворі суді. 

Але під час виступу учасників хвилю-

вання  ніби зникало з їхніх облич, і 

кожен спокійно зачитував рядки чу-

дових Шевченківських  поезій. Деякі 

твори повторювалися, але мені здало-

ся, що кожен зміг достукатися до сер-

ця слухача і по-своєму донести філо-

софію твору. Учасники були настіль-

ки  щирі у виконанні, святковому одя-

зі, що вразили присутніх. І з моєї  

точки зору, це дійсно вдалося. Звісно, 

були і не дуже зручні 

моменти, коли читач  

робив інтригуючу 

паузу, а глядачі 

сприймали  це як 

кінець поезії. Та все 

ж читачі поезії — 

великі молодці та 

патріоти своєї держави. Слухаючи 

поезії, я дійсно ніби поринав у  вир 

тамтешніх подій, а це рідко коли бу-

ває.  Цей факт підтверджує силу  Ше-

в ч е н к о в о г о  с л о в а . 

   Т. Шевченко - це голос правди 

України та українців. Такі поетичні 

читання лише підтверджують цю ду-

мку. (Бриж Владислав, 8-Б клас)  

   13 березня  8-Б клас провів свято 

―Тарасові світанки‖. Підготовка до 

свята була нелегкою, адже наш учи-

тель Кот Олександра Василівна ви-

значила роль для кожного учня, і її 

треба було зіграти бездоганно. Щоб 

глядачеві було цікаво нас слухати, ми 

старалися відчути ті почуття, які три-

вожили душу Шевченка. На святі ми 

розповідали короткий опис життя 

Шевченка, з ким він дружив, яким 

було його дитинство. Учні декламу-

вали вірші поета, слухали поезії, пок-

ладені на музику. До нашого виступу 

 

 

 

 

 

 

 

 

долучилися учні 9-Б класу, які відт-

ворили сцену з поеми ―Катерина‖. 

   Нам було цікаво виступати перед 

глядачами. Звісно, був якийсь страх, 

але ми зуміли його перебороти. 

   Тарас Григорович Шевченко — 

символ незалежності українського 

народу. Вшанування пам’яті Велико-

го Кобзаря — це те найменше, що 

кожен може зробити. 
 

Левченко Світлана, 8-Б клас 

Цього року Україна святкує 200-

річчя від дня народження свого  ве-

ликого сина, Кобзаря, Тараса Григо-

ровича Шевченка. Його талант пере-

жив століття, тому що слово його 

пророче. 

Учні та учителі нашої школи від-

дали шану Кобзареві урочистими 

заходами. Звучала радіогазета 

―Вінок Кобзареві‖, проходив кон-

курс художнього читання творів Ше-

вченка, відбулося свято ―Тарасові 

світанки‖, літературно-музична ком-

позиція ―Жіноча доля в творчості 

Ш е в ч е н к а ‖  т а  б р е й н - р и н г 

―Шевченкіана‖. 

  Я та мій клас були одними із гля-

дачів конкурсу художнього  читання. 

Виконавцями стали учні 9-11-х кла-

сів. Я добре бачив хвилювання кож-

яка не лише була присутня: вона 

зіграла матір поета в невеличко-

м у  ф р а г м е н т і  з  ж и т т я 

Т.Шевченка, ще й  спекла  вели-

чезний коровай, яким пригости-

ли всіх присутніх.  

Життя – це безмежне небо, на 

якому щомиті то спалахують, то 

гаснуть зірками людські долі. Од-

ні з них тьмяно блимають, а інші 

яскраво горять, ведучи за собою 

мільйони, освітлюючи їм шлях та 

вказуючи дорогу. Такою яскра-

вою зіркою в нашій історії та літе-

ратурі є геніальний пророк, майс-

тер художнього слова, співець 

правди – Тарас Шевченко. 

Класний керівник 3-Б класу 

Шепель Любов Кузьмівна 

Пробудження в душах дітей 

любові до Тарасового слова по-

чинається ще з дитинства. Так 

учні 3 – Б класу познайомилися з   

творчим спадком поета на уроках 

читання та рідної мови. Вони 

вивчили його вірші та пісні. А 

підведенням підсумків клопіткої 

роботи було проведення своєрід-

ного екскурсу в літературну спа-

дщину поета КОБЗАРЯ. У класі 

організували  виставку книг пое-

та. Хлопчики й дівчатка у виши-

тих сорочках декламували поети-

чні твори та співали пісні. Варто 

згадати й бабусю Висоцького Н., 



конанні. Поступово на репетиціях 

удосконалюються навички акторсь-

ких умінь, поєднується голосова гам-

ма, відпрацьовується жестикуляція 

та міміка, освоюються елементи 

емоційного стану. Гуртківці прилуча-

ються до норм естетичних і етичних 

правил. 

Театральна гра корисна лише то-

ді, коли враховується інтенсивна 

розумова праця. Чим цікавіша робо-

та під час репетицій, тим яскравіше 

розкриваються здібності та навички 

учнів під час виступів.  

Як керівник клубу, дотримуюсь 

наступних правил 

у спілкуванні з 

ними 

Навчаю дітей 

орієнтуватися у 

сценічному прос-

торі; 

П і д в и -

щую загальний рівень 

навчання; 

Знайомлю з основами 

матеріального мистецтва; 

Навчаю елементам запа-

м'ятовування маленьких і 

великих текстів. 

На заняттях і під час ви-

ступів розвивається рівень самопі-

знання і самоконтролю, активізуєть-

ся пізнавальна діяльність та творча 

уява. Діти отримують задоволення  

від своєї гри. 

Якщо ви маєте творчі задатки, 

вміло цитуєте уривки творів, володі-

єте технікою виразного читання, ви-

являєте зацікавленість до театраль-

них дійств та мрієте бути красномов-

ним співбесідником - то вас радо 

зустрінуть і приймуть у свій колек-

тив артисти школи №1. Чекаємо вас 

у своїй театральній групі. 

К е р і в н и к  л і т е р а т у р н о -

драматичного клубу “Мельпомена”, 

вчитель світової літератури та 

російської мови Дідус  Ірина Мико-

лаївна 

Наша команда працює дружно і 

злагоджено. Всі наші артисти люб-

лять дарувати глядачам радість. 

Саме ми  розіграли Новорічне дійст-

во для учнів 1-6-х класів, де панува-

ла тепла атмосфера. Кожен герой 

(Зима, Білосніжка, Лісові мешканці, 

Петрик, Дід Мороз та Снігуронька, 

Нечиста сила, Кощій, Ліший, Чорт, 

Баба Яга) підготував для діток кон-

курс чи хоровод, завдяки чому усім 

було весело. 

  Кожен з нас любить свою маму. 

А у школі нашими мамами є учите-

лі. Тому до Восьмого березня ми  

приготували їм сюрприз: святковий 

концерт. Друж-

ною видалася 

учнівська роди-

на, бо пісні, 

вірші, сценки і 

просто добрі 

побажання зву-

чали від душі. 

Нам аплодува-

ли. А ми були раді, що нас побачи-

ли наші учителі, можливо, іншими, 

ніж на уроках. 

   Звичайно, акторська праця ви-

магає багато зусиль, дисциплінова-

ності. Та ми раді, що крім уроків ми 

маємо можливість відпочити, реалі-

зуватись як творчі особистості.  

                   Остапчук Анастасія,  

Осіпчук Анастасія,  

учасники “Мельпомени” 

Звітує клуб “МЕЛЬПОМЕНА”     

Літературно-драматичний клуб 

”Мельпомена” об'єднує навколо 

себе творчо обдарованих дітей 7

-Б класу, які цікавляться всіма 

видами драматичного мистецт-

ва. Не залишаються осторонь і 

учні 4-11 класів, які є активними 

учасниками занять і виступів. 

Оскільки учні мають певний 

творчий потенціал, то саме за-

вдяки аматорським, акторським 

починанням вони мають можли-

вість розвивати в собі творчі зді-

бності, готуватися до творчої і 

дослідницької діяльності, вивча-

ють чарівний 

світ духов-

ного слова, 

п і з н а ю т ь 

радість вла-

сного відк-

риття своїх 

м ож лив ос -

тей. 

Зустрічі у 

шкільному клубі “Мельпомена” - 

це можливість поспілку-

ватися з однодумцями, 

поповнити свої знання з 

теорії літератури та істо-

рії, ознайомитися з нови-

нками театрального сло-

ва, а ще бути почутими і 

побаченими в акторсько-

му ракурсі. Творче спілкування 

не обмежене рамками теоретич-

ної роботи. Учасники вивчають 

напам'ять вірші і байки, декламу-

ють їх на предметних тижнях, 

літературних годинах, прийма-

ють участь у шкільних вечорах, 

готують матеріал до виступу по 

шкільному радіо, емоційні у виго-

товленні тематичних стіннівок. 

Найбільш дієвою формою сло-

весної творчості під час практич-

них занять є опрацювання в діа-

логах комплексних творів: казки, 

оповідання, ситуації, вірша. Кож-

на дитина почуває себе співучас-

ником написаного і виконаного. 

Матеріал п'єси учні вивчають 

дослівно або ж у довільному ви-



Вклоняюся тобі доземно, мамо! 
Весна, на мою думку, найкра-

сивіша пора року. Все прокидаєть-

ся від довгого зимового сну, прилі-

тають птахи і, звичайно, почина-

ються свята. В нашій школі тільки 

за березень, пройшло багато ціка-

вих свят. Старались не тільки ста-

рші класи, а й молодші. Діти про-

водили різні конкурси, святкували 

8 Березня і 200-річчя великого 

митця Т.Г.Шевченка. Наприклад 

учні 1-А провели свято “Матуся 

рідненька”. Діти дуже старанно 

готувались до цього свята, адже 

на  нього мали прийти найрідніші 

люди, матусі й бабусі. Для них 

приготували цікаву програму: кон-

курси, смішинки,частівки. Хлопці 

привітали дівчаток з 8 Березня, а 

дівчата  станцювали гарний танець, 

а найприємніше, що діти привітали 

бабусь і мам.  

“Ми приготували також подарун-

ки, різні сувеніри і свої малюнки. ” 

Діти 2-Б класу також виготовля-

ли подарунки для своїх мам, були 

запрошені батьки, приходила вес-

на, будила весняні квіти, діти шука-

ли щастя, але переконалися, що 

щастя біля рідної матусі. 

На святі також були конкурси 

для мам “Впізнай дитину” та “Чи 

знаємо ми своїх дітей”. 

У 2-А класі учні виготовляли 

подарунки для мам (букети квітів) і 

для вчителів. Вони співали пісні, 

танцювали, розповідали усмішки, 

грали в жартівливій мініатюрі, віта-

ли всіх. Старалися й учні 3-Б класу, 

які провели свята “Вогненне слово 

кобзаря” та спортивне свято 

“Поклик Джунглів”. На святі 

“Вогненне слово Кобзаря” діти роз-

п о в і д а л и  в і р ш і  н а п а м ' я т ь 

Т.Г.Шевченка, готували сценки, 

співали пісні. Також вони зроби-

ли виставку книг і картин митця. 

А на святі “Поклик Джунглів” зма-

галися учні 3-Б та 3-А класу. Бу-

ли конкурси “Кенгуру”, “Лабіринт” 

та інші. 

А в 4-Б класі пройшло свято 

“З 8-Березням!”. Діти танцювали, 

вітали вчителів, мам, бабусь, 

проводили виставку “Мамині ру-

ки”, на якій було багато вишитих 

речей. 

Мама для кожного найрідні-

ша, тому й свято видалося світ-

лим і радісним. 

Гзовська Валентина, 8-А клас 

Виставка у музеї “Світлиця” 

Ось і закінчилася виставка 

вишиваних робіт “Рушник — це 

дому оберіг”, яка проходила в 

стінах нашого музею. За цей час 

багато учнів школи могли спо-

глядати вишиті роботи: рушни-

ки, серветки, картини. Хочеться 

подякувати всім дітям школи , 

хто приймав участь у виставці 

та відзначити найактивніших: 3-

А; 4-А; 6-А; 6-Б; 7-А; 7-Б; 8-А; 9-Б; 

10-А. 

Євтушок Марію—3-А клас 

Омельчука Владислава—3-а клас 

Шиманського Богдана—4-А клас 

Омельченко Марину—6-А клас 

Шиманського Олексія—6-А клас 

Шелеста Олексія—6-Б клас 

Євтушок Альона—6-Б клас 

Левченко Юлія—6-Б клас 

Саух Богдана—6-Б клас 

Ходоровську Олександру—7-А клас 

Омельченко Оксану—7-А клас 

Омелянчук Анастасію—7-А клас 

Остапчук Анастасію—7-Б клас 

Носову Анну—8-А клас 

Філоненко Наталію—9-Б клас 

Нечипорука Богдана—10-А клас 

 Велика подяка і вчителям, 

які були небайдужі до цього 

заходу. 

Учасники курсів “Практичної журналісти-

ки” (керівник Палько Наталія Миколаїв-

на), “Основи створення друкованих ви-

дань та їх дизайн” (керівник Філоненко 

Катерина Володимирівна) та учні  8-А 

класу (класний керівник Слюсарева Кате-

рина Володимирівна)  
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