
Портрети багатьох шанованих 

людей району будуть висіти на 

Дошці Пошани цілий рік. Один із 

нагороджених передав свою пре-

мію бійцям АТО. Такий вчинок 

громада підтримала оплесками. 

Діти випустили в небо голубів 

миру та жовто-блакитні кульки. 

Звучали чудові патріотичні пісні. 

  Таке свято є позитивним фак-

тором формування особистості 

сучасної молоді в дусі патріотиз-

му та любові до Батьківщини. 

Ми, присутні учні, сповнились 

гордістю за державу і надією на 

щасливе майбутнє. 

Сорока Микола, 11-Б клас 

23 серпня Ємільчине відзначило 

День Державного Прапора. В уро-

чистих заходах брали й учні нашої 

школи, які з патріотичних мотивів 

всі прийшли у вишиванках. 

Дійство розпочалося з покладан-

ня квітів до пам’ятників загиблим 

героям, Т.Г.Шевченку, пам’ятника 

матері. На чолі колони прапор уро-

чисто ніс учень нашої школи Зем-

бицький Владислав. Особливо сим-

волічною для мене видалась ця 

хода, коли на сході України воюють 

наші родичі, близькі, друзі за ціліс-

ність і незалежність нашої держави. 

Потім відбулося урочисте піднят-

тя державного прапора біля район-

ної Дошки Пошани. Це були хвилю-

ючі моменти, адже звучав гімн 

України, а кожен думав про нелегкі 

сьогоднішні часи для нашої країни. 

У словах виступаючих того дня зву-

чала спільна думка про необхід-

ність бути єдиними, про взаємопідт-

римку і взаєморозуміння. Загиблих 

на сході вшанували хвилиною мов-

чання. 

Лист пораненому 

Життя змінися вже всюди: 

Іде війна і плачуть люди. 

А серце кров*ю обливається, 

Бо син додому не вертається. 

Як матерям це пережити? 

Іде війна, вмирають діти! 

“Чому так сталося?” -  питаю. 

“Чому війна?” - ніхто не знає. 

Кому,  для чого ця війна, 

Невже потрібна нам вона?! 

І лист пораненим пишу я, 

Нехай вас небо захистить, 

Хай янгол щастя вам дарує, 

А Бог дає Вам сотні літ. 

Гзовська Валентина, 

 9-А клас 
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цим дітям в розмірі 
34300 гривень, а дитині 
пораненого бійця - 100-
0 гривень. В новому 
навчальному році при-
була до нас в школу і 
дитина з Луганська, яка 
теж не залишилась по-
за нашою увагою. Дів-
чинці була надана гро-
шова допомога в сумі 
720 гривень,  особисті 
речі та канцтовари. 

Учні та вчителі шко-
ли долучились до акції 
«Допоможемо дітям 
Сходу. Якщо не ми, то 
хто?». В рамках прове-
дення даної акції всі 
зносили до школи кру-
пи, олію, солодощі, 
овочі, засоби особистої 
гігієни, одяг та взуття. 
На зібрані 4000 гри-
вень було придбано 
медикаменти, дитячі 

З діда-прадіда 
українців вважають 
чуйними та добрими 
людьми. Коли до украї-
нців приходило горе та 
скрута, то вони завжди 
були єдині та допома-
гали один одному. І 
сьогодні, коли на нашу 
землю прийшла біда, 
всі люди мають згурту-
ватись і допомогти 
тим, хто потребує підт-
римки. Не могли і ми, 
учні та вчителі Єміль-
чинської школи №1,  
не залишитися осто-
ронь загальної справи. 

В нашій школі на-
вчаються 12 дітей, ба-
тьки яких воюють в зо-
ні АТО. Педагогічний 
колектив та технічний 
персонал нашої школи 
зібрали кошти та нада-
ли грошову допомогу 

речі, канцтовари та про-
дукти харчування. Розу-
міємо, що наша допо-
мога – краплина в морі,  
але для багатьох лю-
дей вона життєво необ-
хідна. Крім того, наші 
учні взяли активну 
участь в акції «Лист по-
раненому». Вони споді-
ваються, що їх листи і 
малюнки піднімуть бо-
йовий дух тих бійців, які 
знаходяться на лікуван-
ні. 

В народі кажуть: 
«Добро, яке ви зробили 
сьогодні, завтра повер-
неться до вас». 

Тож допомагаймо 
один одному, адже ра-
зом ми – сила! 

Заступник директора  

з виховної роботи  

Князєва  

Наталя Петрівна 

Чужої біди не буває 



Подорож  до музею “Скеля” 

Стежками Почаєва 
  Швидко і непомітно пролетіли літні 

канікули.  Занадто швидко… Не встигли 

оглянутися і вже через кілька днів до шко-

ли. 

   Свої літні канікули кожен провів по-

своєму. Хтось відпочивав  на Закарпатті, 

на Тернопільщині серед мальовничої і 

неповторної природи, хтось засмагав на 

берегах Чорного моря, хтось відпочивав у 

рідних або бабусі, а хтось просто допома-

гав батькам по господарству. 

   В останні дні літніх канікул деякі учні 9

-А та 10-Б класів, які полюбляють слухати 

уроки православної етики, вирішили про-

вести екскурсію. Це була скоріше не екс-

курсія, а цікава подорож   до незвичайно-

го і загадкового місця – Почаєва, тому що 

їй передувала непроста підготовка. 

   Місто Почаїв – невелике українське 

містечко в Кременецькому районі Терно-

пільської області. Це місто відоме у будь-

якому куточку світу саме через Почаївську 

Лавру – монастир, який веде своє літочи-

слення з І половини ХІІІ ст..; у 1883 році 

отримав статус Лаври. Успенська Почаїв-

ська Лавра – другий за статусом правос-

лавний монастир в Україні. 

  Саме в останні дні канікул ми і відвіда-

ли цю святиню. Під керівництвом Слюса-

ревої К.В. о 24 годині з рідного містечка 

відправився автобус і рано-вранці близь-

ко 5 години ранку ми  зупинилися на вер-

шині Почаєва – біля стін Успенського хра-

му. Неспокій і радість панували у наших 

душах. Радість, що поїздка відбулася, 

неспокій перед невідомістю. Всі разом ми 

зайшли до Успенського храму. Тиша, спо-

кій, мерехтіння свічок і ранкові молитви 

лунали на весь храм. Полуночниця. А 

згодом розпочалася Літургія. Після завер-

шення Літургії опускається Чудотворна 

Почаївська ікона Божої Матері. Кожен 

паломник підходить до ікони з великою 

надією і своїми проханнями. Божа Мати 

всіх чує і всім допоможе. ЇЇ присутність 

відчувається скрізь. 

 Це місце незвичайне. Воно обране 

самою Богородицею в 1240 році. Саме 

тут, на вершині гори міста з’явилася Бо-

жа Мати монахам і пастуху і сповістила, 

що перебуватиме тут до кінця віку. 

Згодом ми перейшли до храму Іова, 

приклалися до мощів святих: Іова та Ам-

філохія. Преподобний Іов - ігумен Почаїв-

ської Лаври, розробляв устав монастиря і 

вів благочестиве життя. Чернече життя 

він обрав ще з 12 років. За його велику і  

наполегливу працю перед Богом і людь-

ми мощі його залишаються нетлінними 

вже понад чотири століття. 

Амфілохій – це новий світоч віри та 

благочестя ХХ століття. З дитинства мав 

велику віру, лікував людей молитвою від 

усіх хвороб під час страшних гонінь на 

Церкву, коли храми перетворювали на 

музеї атеїзму. В 1971 році похований на 

монастирському цвинтарі, а в 2002 році 

мощі перенесені до храму Іова. Сьогодні 

всі ідуть до Амфілохія з великою надією 

на зцілення. І що цікаво,що люди зцілю-

ються не мише біля мощів, а і біля місця 

поховання.  В Успенському храмі ми при-

клалися до стопи Богородиці, попили 

святої води, яка через каміння підніма-

ється на висоту 45 метрів, поставили 

свічки за рідних і близьких ї залишаємо 

храм з надією,що колись знову тут побу-

ваємо. Успенський храм вражає своєю 

велетенською масштабністю, неповтор-

ною красою, духовною величчю, великою 

цілющою енергетикою, великою кількістю 

ікон та неперервною молитвою.. Що ціка-

ва, що цей храм побудований не україн-

цем, а поляком, графом Миколою  Пото-

цьким  за власні кошти після явної чудо-

дійної сили Почаївської ікони на місці 

Троїцького храму, зведеного родиною 

Домашевських. 

  Сьогодні тут перебуває чотири святи-

ні: ікона і стопа Богородиці, мощі Іова і 

Амфілохія. 

  Об 11.00 наш автобус повільно спус-

кається з гори і через кілька хвилин зупи-

няється перед Свято -Духівським Ски-

том Серафима Саровського,що зна-

ходиться на невеликій горі, де колись 

з’являлася Божа Мати мисливцям. 

Відвідали храм, поставили свічки, 

набрали води з криниці глибиною120 

метрів, подякували Небесним Силам, 

і знову в дорогу. Через  20 хвилин  ми 

піднімалися на Божу гору висотою 

366 метрів. З гори відкриваються 

чудові краєвиди на  навколишню 

місцевість та два храми, які розміщені 

на горі. Є тут і джерело святої води. У 

верхньому храмі нашу увагу привер-

нули ікони Божої Матері. Вони крово-

точили.  Це знак для нас усіх. Це за-

клик на спільну українську молитву. 

Божа Мати плаче  і застерігає нас про 

щось… 

  В с. Онишківці ми відвідали Джере-
ло Святої Анни,  а бажаючі зцілити 
душу і тіло окунулися у воду невелич-
кого озера Св. Анни (вода у якому 
надзвичайно холодна – 4 градуси 
круглий рік) Це місце незвичайне. За 
легендою, тут за часів набігу монголо
–татар під землю пішов храм. Так 
Господь уберіг свій дім від осквернен-
ня. Сьогодні тут знаходиться не лише 
купіль, а і храм Св’ятої Анни та  роз-
будовується жіночий монастир. 

 Екскурсія в Почаїв видалась повча-
льною та неймовірно цікавою. Ми 
відпочили душею, відвідали святі міс-
ця, насолодилися прекрасними вида-
ми міста, монастиря. Тихо, спокійно, 
під стукіт  краплин дощу, який розпо-
чався за кілька хвилин після від’їзду 
від монастиря, ми з великою радістю 
поверталися додому. 

                                                                                                                                                                            
Ковтонюк Катерина, 10-Б клас  

великий. Там 
є підземний 
фонтан, кю-
вет, мости, 
гори, танки, 
алеї, альтан-
ки, балкони 
та багато ін-
шого. Потім 
ми пішли в 
парк атракці-

5 червня 2014 року наш 5-А 
клас здійснив подорож до му-
зею ―Скеля‖, що в місті Корос-
тені. Цей музей вразив нас. Ми 
побували в тунелі завдовжки 
156м,в якому розміщені 30 кім-
нат. Екскурсію нам провів воло-
нтер. Ми під час екскурсії бачи-
ли протигази, костюми, кімнати
- макети. До екскурсії ми гуля-
ли парком, парк надзвичайно 

онів, який теж знаходиться 
в тому ж парку, де й музей. 
Там наш клас розважався 
на батутах, ми їздили на 
водних атракціонах та сма-
кували солодкою ватою. 
Задоволені і веселі всі по-
верталися додому. Ось така 
в нас чудова була подорож. 

Кейбіс Вікторія, 6-А клас 



Неможливо було не відвідати 
ні інші солодощі. Завітали на 

гостину печені ведмедики, 

величаво хвалилась діти  

своїми дарами: червонобо-

кими яблучками, жовтеньки-

ми грушками, спілими каву-

нами та різними овочами. 

Милували око композиції 

із квітів на тему ―Україна 

єдина‖. Більшість учнів були 

одягнені у вишиванки. Аж 

душа раділа за маленьких 

патріотів, адже діти — це 

майбутнє країни. Тому мож-

на із впевненістю сказати, 

що Україна має міцне і віль-

не майбутнє. 

Але перед тим, як смачно 

ласувати, потрібно було 

пройти випробування. Прав-

ду кажуть, даремного хліба 

не буває. Складність поляга-

ла в першості вибігу зі шко-

ли повз тісняву голодної ку-

пи, яка кипіла жадібними й 

грізними поглядами. Часто 

долинали вигуки із супереч-

ки щодо останнього шматоч-

ка виробу. В цей момент ти 

мимоволі починаєш вірити у 

вдачу. Найголовніша була 

проблема — пройти крізь 

злість вчителя щодо твого 

З 17 по 18 вересня на шкі-

льному подвір'ї відбувся яр-

марок, участь в якому брали 

всі бажаючі від малюків і до 

старшокласників. 

Це дійство проходило вра-

жаюче. Запахи лунали звіду-

сіль, неможливо було пройти 

поруч і не зазирнути на свят-

кові столи. Від усього побаче-

ного очі розбігалися в різні 

сторони.  

Усі неодноразово впевни-

лись, яких наша школа має 

неперевершених кулінарних 

майстрів. Смакуючи вироба-

ми, можна було відчути нев-

томну працю і щиру любов 

маленьких кухарів. 

Виглядало все так, як ніби 

завітала в гості фея, яка по-

чула молитви всіх голодних 

учнів. Діти принесли різні пі-

ци й бутерброди, але їх після 

першої перерви як вітром 

здуло. Хм, а здавалося, пого-

да була теплою й тихою. На 

столах можна було побачити 

великі торти і тортики, різні 

кекси і кексики, цукерки й різ-

запізнення. Але в думках із ра-

дістю думаєш: ―Воно того вар-

те!‖ І ти, незважаючи ні на що, 

летиш щасливим на урок. В 

той час у всіх були сповнені 

радістю обличчя, а якою ж ра-

дістю були наповнені наші жи-

вотики! 

Ярмарок був проведений 

вдало, і у всіх залишилась ма-

са приємних вражень. Задово-

лені залишились як  продавці, 

так і покупці. Кожен поставився 

до заходу відповідально, вкла-

вши свою чималу працю. Так, 

учні ще довго пам'ятатимуть 

цей щедрий, щасливий день 

свого скромного шкільного 

життя! 

Москальчук Марина,  

9-Б клас 
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