
ванню. Але прикладаєш зусилля і не 

віриш своїм очам, коли змінюється дити-

на на краще. Отоді й відчуваєш радість 
життя!  

Такі вихованці були у мене, і я щас-

лива, що вони стали хорошими людьми. 

 — Чим найбільше запам’ятався наш 

клас?  

 — Я завжди пам’ятаю своїх учнів. Але 
особливо мені запам’яталася перша 

зустріч з школярами 4-В класу, які нині є 

випускниками 11-В класу. Саме тоді я 
побачила, як уважно на мене дивляться 

20 пар розумних дитячих очей. 

Ми швидко здружились, адже це були 
звичайні хороші діти, які вміли і пусту-

вати, і здобувати міцні знання. 

— Ваше привітання всім випускникам. 
— Дорогі мої одинадцятикласники! 

Ви стоїте на порозі дорослого життя. 

Яким воно буде? Це залежить тільки від 

вас! 
Найважливіше зараз для вас добре 

підготуватися і успішно пройти незалеж-
не тестування. Пам’ятайте, що міцні 

знання та успіх у тестуванні – це ваша 

путівка в життя! 
Всього вам найкращого хочу побажати:  
 

До душі професію гідну вас обрати, 

Радість від життя завжди відчувати, 

Стежкою лише добра йти й перемагати, 
Справжніми людьми неодмінно стати! 
 

Продовження на стр.2 

  Якщо вчитель має тільки любов 

до справи, він буде добрим учите-

лем. 
  Якщо вчитель має тільки любов 

до учня, як батько, мати, він буде 

кращим за того вчителя, котрий  
прочитав усі книжки, та не має 

любові ні до справи, ні до учнів. 

  Якщо вчитель поєднує у собі 
любов до справи і до учнів, він – 

досконалий вчитель.      

Лев ТОЛСТОЙ                                                                                                                                 
     Доки живуть на світі вчителі та 

учні, доти світ перебуватиме у пос-

тійному розвитку, який веде до онов-
лення, духовного збагачення, мораль-

ної досконалості. 

    Учитель прагне створити особис-
тість. Таке ж бажання мають тільки 

ще наші батьки. Тому ставлення до 

вчителя, на мою думку, має бути 
таким, як до батька й матері. 

     Важко навіть уявити собі, скільки 

душевних сил, енергії, знань, умінь 
треба докласти, щоб виростити і 

виховати справжніми людьми таких 

різних, не схожих між собою дітей! 
     Учитель – друг і порадник. Він 

уміє відчувати настрій, побачити в 

очах якусь зажуру чи тривогу і підт-
римати, захистити від біди, застерег-

ти від необдуманих кроків кожного із 

учнів. За це він не вимагає ніякої 

винагороди. Вчить нас бути вдячними 

батькам і старшим як за похвалу, так і 

за докір. 
     Учитель розкриває перед учнем усі 

таємниці буття: вчить розпізнавати 

добро і зло, щирість і підступність, 

багатство душі й духовне убозтво… 

     Він вчить нас пізнавати самих себе, 

привчає мислити, аналізувати життєві 
ситуації, були співчутливими до чужо-

го горя, уважними до слабших і неміч-

них, милосердними до тих, хто потре-
бує допомоги.  

     «Вчителько моя, зоре світова …» Як 

прекрасно і як влучно названо в цій 
поезії А. Малишка вчительку. Дійсно , 

як зоря ранкова дарує радість нового 

дня, так і вчитель дарує нам щоденну 
радість пізнання світу, майстерно 

«ліпить» з нас справжніх людей. 

 Першою вчителькою нашого класу 
була Кондратюк Людмила Василівна. 

 — Шановна Л.Василівна, які ціка-

ві моменти відбулися за час Вашої 

праці в школі? 
— Педагогом працюю уже 14 років. 

Найбільше моє надбання – це три ви-

пуски учнів. Всім їм я приділила мате-

ринську увагу, дала міцні знання.  
Але в моїй професії найголовніше – 

виховати людину з великої букви. 

Особливо запам’ятовується та дитина, 
яка, здавалося б, не піддається вихо-

 Учні школи брали участь у 

місячнику правових знань і пра-

вової пропаганди “Бережи мене, 

мій законе”. 

З 23 по 28 березня проходив 

тиждень дитячої та юнацької 

книги. 

22 березня 2009 р. відбувся Мі-

жнародний конкурс з математи-

ки «Кенгуру – 2009» 57 учнів 

нашої школи прийняли участь у 

даному конкурсі. Активну участь 

прийняли учні 3–Б , 4–А, 6–А, 8–

Б, 8–А, 9–В класів. 

Результати будуть 31 травня. 

27 – 28 лютого збірна школи 

дівчат зайняли ІІ місце в області 

з гандболу. Склад команди: 

Сокирко Тетяна, Михнюк Окса-

на, Мартиненко Катерина, Со-

кирко Оксана, Любич Ірина, 

Павленко Людмила, Жосіна 

Христина, Данильчук Яна, Дем-

ченко Дарина, Демиденко Анна, 

Мухаревич Альона. Тренер ко-

манди: Онопченко Л.О. 

З 4 по 18 лютого відбувалися 

змагання з екзотичного для 

школярів виду спорту – гандбо-

лу серед дівчат і хлопців загаль-

ноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів в 

залік районної Спартакіади 

школярів 2008 – 2009 навчаль-

ного року, де учні нашої школи 

вибороли перші місця. Починаю-

чи з 20 лютого і по 1 березня 

команди дівчат і хлопчиків на-

шої школи взяли участь в облас-

них змаганнях в залік Спартакі-

ади школярів, де обидві команди 

завоювали ІІ  місце поступив-

шись командам із Житомира, які 

займають четверті місця по 

Україні. 

В  Ц Ь О М У  

Н О М Е Р І :  
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30 березня 2009 

14.03.2009р. 

на базі нашої шко-

ли відбулося проб-

не зовнішнє оціню-

вання з українсь-

кої мови та літера-

тури, в якому взя-

ли участь 244 ви-

пускники району. 

 

21.03.2009р. 

відбулося  пробне 

зовнішнє оціню-

вання з англійсь-

кої мови, біології, 

хімії та математи-

ки в якому взяли 

участь 115 випуск-

ників. 

Найактивнішою учас- ницею ра-

йонних та обласних олімпіад та конкурсів є 

учениця 11-А класу Марія Євтушок. Свідчен-
ням цього є такі досягнення: 1 місце в район-

ній олімпіаді з української мови та літератури 

та конкурсі ім. П. Яцика. Також свої знання 
Марія підтвердила на обласному конкурсі ім. 

П. Яцика, зайнявши 4 місце та ставши учас-

ником 4 етапу цього конкурсу.  

Марія була активною учасницею конкур-

сів на кращий твір на тему ― Дитина – насінний 
цвіт нації ― ( її робота як найкраща буде надруко-

вана в обласній збірці КІБІТу) та конкурсі на 

тему: ― Житомирщина – мій рідний край ―. А 
також Марія стала переможницею обласної олім-

піади з зарубіжної літератури. 
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Весело й цікаво жи-

вуть учні 2 – Б класу. Напере-

додні Міжнародного дня 
жінок було проведено свято 

«Міс 2–й клас». Головними 

винуватцями свята були дів-

чатка. Вони пройшли складний шлях 

підготовки. Було проведено шість конку-

рсів. Гості познайомилися з конкурсант-
ками, а також побачили, які вони вправні 

швачки, куховарки, як вміло читали вірші 

і співали пісні. Найкращу оцінку отрима-
ла Федук Ольга, яка й стала «Міс 2-й 

клас». 

Всі учасники дуже добре підготувалися, особ-

ливо хочеться відмітити Прокопчук Яну з 5–А 

класу та Дейнеко Вікторію з 6 – В класу. В 
конкурсі «Світська розмова» учасниці давали 

гарні, змістовні відповіді, тому хочеться подя-

кувати за активність дівчаткам: Дейнеко Вікто-
рії з 6 – В класу, Осіпчук Тетяні з 6 – Б класу, 

Кур’яті Світлані з 6 – А класу, Супруненко 

Оксані з 5 – Б класу та Прокопчук Яні з 5 – А 

класу, яка й перемогла в цьому конкурсі і 
стала «Міс Весна». 

Педагог-організатор  

Євтушок Н.М. 

Напередодні весняного жіночого 

свята 8 – Березня в нас у школі пройшов 

конкурс «Міс весна», в якому взяли участь 
дівчатка 5 – 6 класів. Конкурс пройшов дуже 

весело і гарно. Було підібрано різні завдання 

для конкурсанток, де вони проявили свої 
творчі, мистецькі та господарські здібності. 

вячують вірші і пісні. 

Вона ж – єдина, неповторна. І те, що ми 

живемо – це завдяки їй. Ми любимо наших 
матерів і хочемо поділитися з усім світом цією 

любов’ю.  

У переддень 8  Березня  ми, учні 1 – А 
класу, разом з вчителями і вихователями про-

вели «Свято мами і весни». В центрі святково 

прикрашеного класу – «сонце материної любо-
ві», промінчики якого – найщиріші, найласка-

віші слова дітей про їхніх матусь.  

«Усміхалося» сонечко – і лагідно посмі-
халися мами, бабусі, сестрички, знайомі, гості 

свята. Лунали вірші, пісні, жарти. Із задово-

ленням гості брали участь у конкурсах або 

спостерігали за ними, гаряче аплодували вико-

навцям жартівливих куплетів і, зворушені, 
дивилися на «Вальс дружби» у виконанні 

дітей. 

А наприкінці свята діти вручили гостям 
подарунки, виготовлені своїми руками. І поли-

нула в небо щира дитяча молитва: 

Є у мене найкраща у світі матуся. 
За неї, Пречиста, до Тебе молюся: 

Пошли їй не скарби, а щастя і долю,  

Щоб дні їй минали без смутку і болю. 
 

Учні 1 – А класу 

Дзвінкі краплинки… Перші квіти, зігріті 

першими сонячними промінчиками… Це вес-

на. Із нею приходить на нашу планету жіночий 
день. Свято найкрасивішої, найдобрішої, най-

ніжнішої половини людства. Одним словом, 

свято жінок, свято наших мам, бабусь, сестри-
чок, подруг. 

«Мама» –  це слово для більшості з нас є 

першим у житті. «Мамо!» – біжить до неньки 
дитина, шукаючи захисту від небезпек навко-

лишнього світу. «Мамо!» – підбігає малюк до 

молодої жінки. «Мамо!» – усміхається сивого-
ловий чоловік, обіймаючи стареньку неню. 

«Мамо!» – звернення на всі часи. Мамі прис-

чувати батькам за їхню турботу, а вчителям – 

за навчання. 

Цього дня до нас завітало багато 
гостей: батьки, бабусі, дідусі, хрещені батьки, 

інші родичі та вчителі. Для наших найдорож-

чих людей ми співали найкращі пісні, розка-
зували вірші та гуморески. 

Окрасою свята «Ой роде наш крас-

ний» стала виставка, на якій кожна сім’я 
представила свій експонат, зроблений власни-

ми руками, та родинний альбом «Мій родо-

від». 

Як  вдячність за турботу ми дарува-

ли нашим рідним та вчителям квіти. Адже 

саме вони готують нас до дорослого життя, 
вчать долати труднощі, прищеплюють лю-

бов до родини і України. Але і від нас зале-

жить, якими людьми ми станемо. 
А закінчилось свято частуванням 

гостей смачним короваєм. 

Учениці 3 – Б класу 
Заєць Тая та Ігнатенко Віка 

Доля української родини завжди тісно 

перепліталася з долею України, яку народ 

любовно називає, як і діти матір, – ненькою. 
Національні особливості наших пред-

ків відчуваються в усьому: у побуті, одязі, 

харчуванні (вишиванки, вінок у дівчаток, 
вишивані сорочки у хлопчиків; вишивані 

рушники в кімнаті, глечики на миснику; сало, 

борщ) 
Родинне свято, яке відбулося 27 лю-

того у нашому класі, стало найважливішим 

виховним засобом і обов’язком дітей – віддя-

Свято у нашому класі 

конкурс на кращого читця художніх творів 

Т.Г.Шевченка. Гостем цього дійства була 

переможниця минулорічного шкільного кон-
курсу, призерка обласного та дипломантка 

Всеукраїнського конкурсу художнього читан-

ня творів поета – Авраменко Аліна (10–В кл.) 
Своїм високим артистизмом Аліна зачарувала 

всіх глядачів і заслужила шквал вдячних апло-

дисментів. 
Конкурсанти вразили журі майстерним 

декламуванням творів Тараса Григоровича. 

За підсумками змагань І місце посіла Де-
м’янчук Ірина (10–В кл., вчитель Шпак В.М.), 

ІІ місце – Романюк Анастасія (9–А кл., вчи-

тель Сокирко А.В.), ІІІ місце – Арештович 

Світлана (8–А кл., вчитель Змієвська Н.Я.) 

та Авраменко Альона (9–А кл., вчитель 

Сокирко А.В.), ІV місце – Антонишина 
Юлія (10–В кл., вчитель Шпак В.М.) та   

Дем’янчук Галина (8–А кл., вчитель Змієв-

ська Н.Я.) 
Наші учні свято бережуть пам’ять про Т. 

Г. Шевченка, глибоко шанують і виконують 

його заповіт: 
І мене в сім’ї великій, 

В сім’ї вольній, новій 

Не забудьте пом'янути 
Незлим тихим словом. 
 

Вчитель укр. мови та літератури 

Шпак Валентина Миколаївна 

195 років тому весна пода- рувала 

Україні відомого всьому світу митця – 

Тараса Григоровича Шевченка. Геніаль-
ний поет був породженням своєї епохи, 

але його іскрометна постать зростає у 

нашій свідомості з року в рік, бо він був 
«найбільшим народним поетом з усіх 

великих поетів світу, і його поезія стала 

явищем єдиним і неповторним». 
Вже стало традицією  в нашій школі 

проводити Шевченківські дні. Цьогоріч-

ний тиждень, присвячений Великому 
Кобзарю, розпочався радіопередачею «Ми 

тебе не забули, Тарасе», яку підготувала 

учениця 10–В класу Авраменко Аліна. 
 Серед учнів 8 – 10 класів відбувся 
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Люди-

на. Хто вона? Навіщо при-

йшла в цей світ і що в ньому ро-
бить? Мені важко порівняти наше минуле і 

теперішнє, а ще важче уявити майбутнє. Мож-

ливо, тому, що я мало прожила,  а,  можливо… 
 Я б хотіла поділитися своїм маленьким 

досвідом, своїми враженнями. До останніх двох 

років у моєму житті все було добре, та й зараз 
майже нічого не змінилось, окрім одного. Те, 

що я бачу, з кожним днем створює величезне 

потрясіння, жах від того, в якому ми, українці, 
становищі. 

 Протягом всієї історії наш народ намагалися 

підкорити, і часто багатьом це вдавалося, на 
перший погляд. Але це омана, бо здолати нашу 

віру, любов до своєї української культури, зем-

лі, свободи ніколи нікому знищити не вдава-
лось… дотепер.  Чомусь завжди здається: от 

якби ще один шанс – і все б вийшло. А насправ-

ді ж … Нам дали такий шанс: Україна стала 
незалежною. То чому ж наша нація занепадає, 

чому ми слухаємо чужу, часто нікчемну, хворо-

бливу музику,  а не підтримуємо своїх, дійсно 
талановитих, виконавців? Чому не співаємо 

українських пісень, чому так рідко читаємо 

книжки (вони ж – джерело знань)? Тільки одна 
думка про те, що люди, особливо молоді, не 

читають книжок у наш час, коли знання інфор-

мації – шлях до успіху, приводить іноземців та й 
наших батьків в жах. Раніше книг було мало, 

тому читання було не тільки необхідним, але й 

престижним. Зараз же, коли книг багато, про 
них забули. Я не прошу читати тільки шкільну 

літературу, але, прочитавши хоча б одну книгу з 

анекдотами, ви вже знатимете, як підняти на-

стрій собі і друзям, вам буде про що поговори-

ти, навіть якщо ваш друг мовчун. І хоча б вам не 
буде за себе соромно. Захоплюватись книгами – 

означає розумнішати, розвиватись, допомогти 

собі розширити коло друзів. 
 І я не кажу тільки про книги. Україна багата 

талантами, то ж  не наслідуйте чуже, а творіть 

щось своє, унікальне, але з розумом. Ми маємо 
всього вдосталь: харизму, душу, любов до праці

(хоча в декого вона захована глибоко-глибоко в 

душі), багатства землі, та й більше нам не треба. 
Ми – архітектори своєї долі, то ж  творімо її 

самі, але з гідністю звання Людина. Якщо нас 

звуть українцями, то доцільно було б розмов-

ляти українською мовою. Навіть наші предки, 

будучи в неволі, не цурались рідної мови. То 

чому ж зараз, коли ми, вільна нація, так до неї 

ставимось? От інші народи понад усе цінують 
свою культуру і свою мову, а ми що гірші? Чи, 

можливо, загарбники славної України помиля-

лись, коли говорили, що дух цього народу 
зломити не можна? Нашу мову весь світ ви-

знав однією з наймелодійніших, а для мене 

вона найбагатша, найчуттєвіша, тільки в ній 
найдуться слова  на кожну мить життя. Вона 

прекрасна, але ми маємо допомогти їй розкри-

тись, не згаснути. До речі, останнім часом у 
шоу-бізнесі українська мова стає все більш 

популярною. А спробуйте самі говорити чисто 

українською – і побачите, як це захоплює, 
особливо, коли ви навіть до друга  говорите на 

«ви», ще намагаєтесь говорити швидко і без 

чужих слів. 
 Ще однією проблемою, яка мене турбує, – 

це розваги молоді. Я не кажу про всіх, але, на 

жаль, про більшість точно. Скоро паління, 
алкоголь, секти, наркотики полонять світ. 

Чому? Через нашу дурість і необізнаність. 

Можливо, я далеко заходжу, але чи багато  хто 
усвідомлює, що негідний спосіб життя калі-

чить вас і майбутніх нащадків. Єдине, що я 

можу сказати: мені від усього серця жаль  тієї 
нещасної дитини, яку позбавляє майбутнього 

її теперішній вибір. З різних причин ми маємо 

те, на що заслуговуємо. Може, цю статтю 
читають тільки підлітки, але знайте: навіть від 

дій малої дитини залежить наше майбутнє. 

Серце болить, коли йдеш і бачиш, як діти (тобі 

«по коліна») стоять з цигарками чи пляшкою 

спиртного, сидять,  як зомбі, перед комп’юте-
рами; чи коли розмовляєш з другом, а від 

нього, грубо говорячи, чадить тютюном, чи 

коли спостерігаєш за п’яними дітьми, не гово-
рячи вже про дорослих. Дивлячись зі сторони, 

хочеться плакати, а від декого просто нудить. 

Спробуйте хоч раз побути спостерігачем, і 
переконаєтесь в цьому. Але ще гірше, коли 

розумієш, що якась рідина, яку людина ство-

рила сама, полонила її. 
 Ми доволі часто чуємо про різні секти, 

жахаємось від дій її учасників. Почули, обго-

ворили і забули до нової пригоди. То де ж 

наша совість, коли всім до всього байдуже? 

А це ж може торкнутися кожного, якщо ніяк 

не протидіяти. Будьте впевнені. Чи ми гідні 

звання «Homo sapiens», коли наслідуємо 
жорстокість, сатанинство? Чи ми раби, що 

всьому неживому підкоряємось? Чи ми неві-

гласи, що цураємось Батьківщини? Де ж 
наша слава, де ж наше серце і душа україн-

ця? Невже нам не жаль людей, які вірили:  

Ще не вмерла України ні слава, ні воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 

Невже вам не соромно за себе, за те, на 

що ми перетворюємося, які рани наносимо 
Україні?  

Я впевнена, що цю статтю прочитає 

небагато, але маю надію, що ці слова кожен з 
них візьме до уваги. Спробуйте хоча б для 

різноманітності! Не важливо, скільки вам 

років, важливо, що ви робите, для кого і як. 
Любіть і поважайте себе, своїх друзів, свою 

сім’ю, Батьківщину. Не беріть з когось дур-

ного прикладу, а творіть свій ексклюзив. Я 
ображаюсь, коли Захід каже, що ми відстали 

на 500 років. Якщо вони пропагують свою 

культуру і здоровий спосіб життя, то чим ми 
гірші? Ми – кращі, і в цьому я вже не раз 

переконалася! Наша сила в наших руках, тож 

володійте нею, володійте з розумом. Давайте 
всім покажемо, хто такі українці. А першими 

кроками хай будуть такі завдання, які кожен 

поставить перед собою:  

Не заздрити, а радіти за інших. 

Гарно навчатися (не обов’язково на від-

мінно, але так, щоб, приходячи додому, 

міг сказати: «Я це зробив, я це переміг»). 

Шанувати всіх і кожного  

Плекайте українську культуру, бо все-таки 

ми – українці. 

Найголовніше: киньте дурні звички і будь-

те тим, ким ви є насправді у душі, бо я 
впевнена, що кожен з нас по-своєму геній! 

 Я знаю: все це дуже важко, але вірю у кож-

ного, бо для українців ЗОШ №1 немає нічо-
го неможливого! 

Левченко Ірина 11-В клас 

    Початок   на 1 стор. 

Доля дарує кожному з нас Учителя. Так, 

саме Учителя – з великої букви . Це може 
бути твій перший вчитель; можливо, ти 

зустрінеш його вже у старших класах . 

Але це буде та людина, яку ти назвеш 
своєю другою матір’ю, бо вона назавжди 

стане частиною твого життя, пройде з 

тобою через роки, надихаючи на добро.  
   Цей учитель, щиро закохавши тебе у 

свій предмет, стане твоїм другом і порад-

ником, прикладом у будь – якій ситуації. 
Він буде завжди поруч: у радості і в біді, у 

ваганнях і прийнятті важливих рішень. 

Поруч із ним ти побачиш себе іншими 
очима і будеш намагатись стати кращим, 

розумнішим, добрішим, щоб бути гідним 

його прихильності та дружби, його любо-
ві. 

    Нам, учням 11 – В класу, хочеться вкло-

нитися серцем вчителям своїм за те, що 
вони подарували нам щастя вважати їх 

другою мамою. Подякувати за їх чесну і 

мудру дружбу, за їх ставлення до нас як 

до особистостей і як до дорослих людей.   

Провідником у доросле життя для нас стала 

Слюсарева Катерина Володимирівна. Ми вирі-
шили запитати у неї про її працю в школі №1. 

— У нашій школі я працюю понад 17 років. 

Найбільше запам’ятовуються моменти прощан-
ня з випускниками, а їх було уже 3, та нові 

зустрічі з учнями. Нові зустрічі – це найбільш 

відповідальний момент, коли батьки довіряють 
своїх дітей нам, педагогам, сподіваючись, що 

саме вчитель ґрунтовними знаннями, винятко-

вим умінням, щирою любов’ю зацікавлять 
учнів до творчої праці, засіє у їхні душі зерна 

мудрості, добра і краси. 

Велику увагу намагаюсь приділити вихо-
ванню особливо в наш час, коли відчувається 

дефіцит любові, співчуття, милосердя, добра. 

Тільки духовність може повернути людині 
образ Божий, звільнить її від знеособлення, 

підніме до вершин свого призначення. 

  Про ваш клас залишаються найкращі і 
найсвітліші спогади. Тому що я змогла у ваших 

серцях запалити світло любові, добра, людяно-

сті, яке допоможе вам вистояти і подолати 

-які перешкоди у вашому нелегкому житті. 

Що б мені хотілося побажати? Звичайно, 

перш за все успішно скласти ЗНО, державну 

підсумкову атестацію і обрати професію до 
душі, щоб здійснились ваші заповітні мрії, щоб 

на вашому шляху зустрічалися більше добрих і 

порядних людей, які змогли б вас зрозуміти, 
допомогти, підбадьорити у хвилини радості і 

смутку. На вашому життєвому шляху будуть і 

радості, і сльози, і вірність, і зрада, і успіх , і 
розчарування, злети і падіння . Ніколи не впа-

дайте у відчай, ніколи не зупиняйтесь на досяг-

нутому, ідіть вперед, боріться за успіх. Шануй-
те батьків, бо вони подарували вам життя, 

шануйте і згадуйте своїх вчителів, бо вони дали 

вам знання, любіть свою Батьківщину, бо вона 
вас зростила, до людей ідіть з добром і любо-

в’ю, завжди будьте життєрадісними – і доля 

вам посміхнеться.    
Нехай же доля посилає Вам, наші 

мудрі наставники, розумних, добрих, вдячних 

учнів!!! 
 

 Підготувала Квятковська Анна 



своїми стражданнями і смертю знищив руко-

писи людських гріхів, примирив земне з небе-

сним, подолав саму смерть. Голгофський 
хрест поставлений на всі віки і для всіх лю-

дей. Після смерті Ісуса Христа він 300 років 

лежав закопаним, але в серцях віруючих він 
стояв високо. Згодом він був знайдений і 

зберігається в Єрусалимському храмі Гробу 

Господнього, де відбувається чудо сходження 
Благодатного вогню.  

Під час богослужіння в цей вечір під 

час читання Євангеліє всі присутні запалю-
ють 12 разів свічки, після прочитання 12 

уривку свічка не тушиться, а виноситься з 

церкви, і кожен намагається це світло донести 
до своєї домівки. Вогонь свічки символізує 

нашу гарячу віру в Спасителя. Якщо з якоїсь 

причини ви запізнилися на богослужіння, не 
варто заходити до храму, а потрібно взяти 

вогонь у зустрічних.  

Храм є святим місцем, де невидимо 
присутній сам Бог, тому до храму необхідно 

підходити з хресним знаменням, переступаю-

чи кожен поріг, промовляти Ісусову молитву, 
а в храмі прочитати головну молитву. 

Наш український народ у всі часи 

шанував звичаї і традиції своїх предків. З 

особливою повагою ставилися до звичаїв, 
пов’язаних зі святкуванням Великодня та 

тижня перед Світлим Воскресінням. В наро-

ді він називається Чистим, Світлим, Вели-
ким, Страсним. До цього дня вже мала бути 

прибрана оселя, а ввечері поспішали до 

храму. В цей вечір у церквах читають 12 
уривків із Євангелія, у яких розповідається 

про страждання Ісуса Христа. На центр 

церкви виноситься хрест з Розп’яттям, щоб 
нагадати людям ще раз про ті страшні, не-

стерпні муки, моральні страждання Ісуса 

Христа, які він перетерпів через людські 

гріхи. У ті далекі часи хрест був найжахли-

вішим і найганебнішим знаряддям покаран-

ня. На хресті розпинали найстрашніших 
злочинців. Людська жорстокість придумала 

таке покарання, яке завдавало людині найтя-

жчих фізичних мук і моральних страждань. 
Але саме це жахливе знаряддя смерті Бог 

обрав для спасіння світу і як вияв Своєї 

могутності. Саме на хресті Ісус Христос 

Правила   

поведінки у храмі: 
1. До храму приходити вчасно, виключити 

мобільний телефон. 

2. Уважно слухати молитву. 
3. По церкві не ходити і не розмовляти. 

4.Якщо в храмі хтось намагається з вами 

поспілкуватися, не розмовляйте, а подайте 
знак, що не слід розмовляти. 

Храм – це місце спілкування з Богом, а не 

з людьми. 
Пам’ятайте слова: «Мовчання – це золо-

то»! 
5. Не слід заходити до храму з непокри-

тою головою і в брюках дівчаткам та жін-

кам, не варто користуватися косметикою. 
6. Якщо ви хочете  поставити свічку, а 

уже розпочалося богослужіння – свічку 

передайте. 
7. Залишатися в церкві до повного завер-

шення богослужіння. 

8. Виходячи з церкви, потрібно перехрес-
титися і подякувати Богові за перебування в 

храмі. 

9. Пам’ятайте, церква – це місце святе, це 
сходинки на небо, це наша дорога у світ 

вишній, і кожен з нас не повинен оскверня-

ти святиню. 
Слюсарева К. В. 

Зараз у душах багатьох людей хаос. 

Знецінюються моральні та етичні цін-

ності, не рідко ми стаємо свідками 
того, що світом керують неправда і 

гроші. Люди зневажають рідних та 

знайомих, зрікаються віри й добра. 
Замість духовних цінностей на перший 

план виходять низькі потреби. Люди не 

задумуються над тим, що душа – це 
храм віри. Насамперед ми повинні 

створити відповідні умови в цьому 

храмі, а потім впускати віру. Бо як би 

Наш народ здавна відзначався своєю 

високою духовністю. Ми ніколи не були бездухо-

вними. Духовність людини – це особлива здат-
ність цінувати., зберігати, примножувати найвищі 

прояви високого, здійснювати лише праведні 

вчинки, творити добро не заради похвали, а за 
власною совістю. 

Людина добра, розумна завжди прихо-

дить до віри в Бога, бо саме у десяти Заповідях 
Господніх зосереджена мораль, основні закони 

людського життя. Ми живемо у скрутні часи. 

людина не молилась за прощення його, не 

відбудеться, якщо помисли – не щирі, душа 

–  не відкрита, забруднена всім поганим. 
Потрібно відверто прагнути до духовного 

очищення, дотримуватись Божих Заповідей, 

не сіяти зло, якого й так багато у світі. 
Ми повинні самовдосконалюва-

тись, вивільнятись від негативного, прагну-

ти до духовності, впустити нарешті в свою 
душу Бога. 

Наталія Шевчук 

11 – Б клас 

вул. Шевченка 4   смт.   Ємільчине  Тираж: 30 примірників 

Телефон: 2-13-80.  4-24-00       E-mail: emschol_1@ukrpost.ua 

Ємільчинська ЗОШ №1 

Над випуском  працювали: 
 

Учнівський колектив 11 – В класу. 

Художній редактор – Квятковська А. 

Комп’ютерна верстка – Помінчук О.,                         

Левченко І. 

Літературний редактор – Євтух Надія 

Сергіївна.       

Наближається найпрекрасні-

ше, найсимволічніше свято Воск-

ресіння Христового! У житті кож-

ної людини Великдень – свято 

особливо шановане та величне. В 

день святої Пасхи люди 

радіють свідомо і несвідо-

мо, бо і сама природа ра-

діє і оновлюється. Пасха-

льні дні є символом пере-

моги життя над смертю, 

добра над злом, світла 

над пітьмою, віри над 

безнадією, любові над 

ненавистю. Вони спонука-

ють нас  очистити душу 

від поганих вчинків, по-

мислів, думок, а ще – стати 

добрішими, милосерднішими, терп-

лячішими, благороднішими, уваж-

нішими один до одного. Нехай Гос-

подь кожному із нас пошле духов-

ної сили, енергії, поміркованості, 

розсудливості, миру, злаго-

ди, розуміння, любові, 

віри, надії. 

Нехай це свято увійде у 

дім кожного вчителя, учня, 

кожну родину і обдарує 

міцним здоров’ям, радістю, 

душевним спокоєм, любо-

в’ю, яка є основою земного 

і вічного життя. 
 

З повагою учні 11 – В класу. 


