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ВИПУСК № 54, 
грудень 2014 року Акція“Зігрій воїна, захисника України” 

ло питан-
ня забез-
п е ч е н н я 
воїнів на 
Сході теп-
лими ре-
чами. Вчи-
телі та уч-
ні Єміль-

чинської ЗОШ №1 вирішили до-
помогти нашим бійцям. На засі-
данні шкільного учнівського пар-
ламенту було прийнято рішення 
придбати теплі шкарпетки для 
наших бійців. Усі присутні на збо-
рах одразу погодилися та взяли-
ся до виконання доручення. Че-
рез кілька днів учні усіх класів 
зібрали кошти на придбання теп-
лих речей воїнам АТО і переда-
ли їх на Схід.  

Надіємося, що війна скоро за-
кінчиться, і всі бійці повернуться 
до своїх сімей живими і здорови-
ми. Слава Україні! 

 Дем’янчук Денис,10-Б клас 

4 грудня по всій Україні прово-
дилася благодійна акція ―Зігрій 
воїна, захисника України‖. Не-
байдужим залишився і Єміль-
чинський район. Волонтери вирі-
шили забезпечити  воїнів на схо-
ді України рубаними дровами. 
Учителі нашої школи фінансува-
ли купівлю машини дров. Проте, 
їх потрібно було розфасувати по 
мішках. За цю справу взялися 
учні 10-11-х класів. Акція була 
наповнена  патріотизмом та на-
дією на наших воїнів. Хоч наш 
вклад у обігрів захисників незна-

чний, проте він йде від усього 
серця.  

Усі присутні охоче фасували 
дрова по мішках, розуміючи, що 
вони так потрібні там, на Сході, 
на війні. 

Під час процесу фасування 
було чути серед школярів пере-
живання, надію та всі висловлю-
вали вдячність нашим захисни-
кам, захисникам незалежної, мо-
гутньої та нескореної держави.  

Гордєєв В’ячеслав, 10- Б клас 

Наприкінці осені гостро поста-

нашої школи і зібрали подару-
нки тим дітям, для сімей яких 
не завжди виходить забезпечи-
ти солодке і веселе Різдво. У 
день Святого Миколая вони 
отримали невеличкі, але щирі 
подарунки. 

Благодійність — спільна 
справа.  І не тільки у перед-
день свят. Кожен з нас, хто дя-
кує Богові щодень за безхмар-
не, світле небо,  за здоров‖я, 
радість спілкування, повинен 
подумати, чи допоміг я  тому, 
хто поряд зі мною і потребує 
душевного тепла, чи допоміг я 
тим, хто у цю хвилину боро-
нить мій   спокій. 

  У кожного свій час благо-
дійності. Головне, щоб не чер-
ствіли наші душі, щоб свої про-

...А час    біжить, невпинно 
рухається вперед. Стільки по-
дій, переживань, надій…  

   Як би складно сьогодні 
всім дорослим не було,  а діти 

ждуть Святого Миколая, Діда 
Мороза. Діти чекають свято…   

 Неодмінно свято до кожного 
прийде — так вирішили учні 

блеми не вважали найбільшими… 
Зі святами, дорогі діти, шановні 

колеги! Нехай добром і спокоєм 
наповнюються ваші душі, а в життя 
п р и й д е  м и р ,  з д о р о -
в’я,благополуччя. 

    Наталія Миколаївна 
 Палько, заступник директора 

з навчально-виховної роботи 
 

Благодійність — спільна справа 



Тиждень народознавства у нашій школі 
ко Олександр. 

Учнями 9-А класу Гзовською 
Валентиною та Носовою Анною 
була проведена експрес-
вікторина та презентація українсь-
кого одягу серед 2-4 класів. Кожен 
клас готував стінгазету на певну 
тематику. Кожна газета по-своєму 
оригінальна, інформаційна та пов-
чальна. 

 У стінах музею відбулося ро-

динне свято «Україна на хустки 
багата», яке підготували і прове-
ли учні 9-А класу. Також прохо-
дить виставка на тему «В Україні 
хустка незабута». Тут можна по-
бачити різні хустки: прості, тер-
нові, шерстяні, вовняні. Звичай-

но, вони різні за часом їх виготов-
лення, і повсякденні і святкові. Ек-
скурсоводи музею радо зустрічали 

з хлібом- сіллю 
тих, хто виявив 
бажання заві-
тати до музею. 
Тиждень на 
 
родознавства 

завершився екскурсіями для учнів 1-4 
класів та  бесідами в 5 класах на тему: 
«Традиції і свята українського народу 
зимового ранку». 

Дорогі діти, залучайтеся до вивчен-
ня звичаїв ,традицій та культури україн-
ського народу. Любіть минуле, наших 
предків. 

Щиро хочеться подякувати найак-
тивнішим учасникам тижневої виставки: 
Євтушок Марії(4-А), Омельчуку Владис-
лаву(4-А), Кейбіс Вікторії (6-А), Войце-
ховській Наталії (6-А), Омельченко Ана-
стасії (6-А), Шевчук Карині (6-А), Євту-
шок Альоні (7-Б), Гзовській Валентині 
(9-А), Ярошук Юлії (9-А), Носовій Анні 
(9-А), Москаленко Єлизаветі (9-А), Бук-
ші Анастасії (9-А), Тульєвій Віті (9-Б) та 
колективу 10-А та 11-А класу, а також 
вчителям Євтушок Н.М., Климчук Н.В., 
Шпак В.М., Шишковській Т.В., Шепель 
Л.К.  

Дякую Вам за співпрацю!  
Слюсарева Катерина Володимирівна, 

завідуюча кабінетом «Світлиця» 

З кожним роком все більше ми 
повертаємося до витоків народоз-
навства. Адже саме воно є ключем 
до пізнання національного духу, 
усвідомленням неповторності й 
самобутності кожного народу, його 
індивідуальності, його рис у загаль-
ній струк-
турі люд-
ської ци-
вілізації. 
Тиждень 
народоз-
навства в 
нашій 
школі 
розпочав-
ся з ціка-
вою та змістовною радіопереда-
чею, яку підготували та провели 
учні 10-А класу Савчук Софія, Кот-
вицька Ірина, Шпак Вадим та Паль-

Все минає з часом і з роками, 
Змінюється мода на пісні, 
А в матусі хустка з тороками 
Схована у скрині десь на дні... 

 
Ці рядки взяті із пісні «Мамина хустка», 

яку співали ми, учні 9-А класу, на родинно-
му святі. Вже стало доброю традицією 
класу досліджувати, вивчати традиції 
українського народу. Цього разу ми збира-
ли інформацію про оберіг – українську 
хустку, про її процес виробництва, викори-
стання. 

Тернова хустина, немов Україна, 
Червоне і чорне, весілля й жалі, 
Тернова хустина рідненькій від сина, 
Зігрій мою маму на грішній землі... 
 

Всі присутні гості ніби занурилися в 

минуле, згадали своє дитинство, 
згадали своїх бабусь, мам і їхні 
хустки. Хустка тернова допомагала 
вижити в часи голодомору, війни, її 
обмінювали на хліб, зерно, аби 
вижити. Терновий, важкий шлях 
приходить вона під час виробницт-

ва, тому і споріднена з Україною, 
бо і наша Вітчизна пройшла тяж-
кий тернистий шлях. 

Хустина є оберегом не лише 
жінки, (що в перекладі означає 
«хисток» - захищати), а й дитини, 
чоловіка. Жінки носили хустки на 
голові, плечах, діток загортали, а й 
чоловіки при серці носили, як най-
кращий дарунок коханої. Юнаки, 
ідучи на війну, ще й грудочку землі 
клали у хустину – для захисту. 

На родини, хрестини, весілля, новосіл-
ля, похорони завжди ішли з буханцем хлі-
ба, але обов'язково загортали в хустину. 
Нареченим під час вінчання руки зв'язува-
ли хустиною — «Не люди з'єднали, а з'єд-
нав Бог!». Весілля завершувалося покрит-
тям голови нареченої, як знак покірності 
чоловіку та захисту від зла. 

Хустка була у давні часи найдорожчим 
подарунком і свідчила про рівень достатку 
в родині: багаті  купували хустки шиті зо-
лотом, шовком, а бідні - лляні та шерстяні. 

Ідучи до церкви, жінка обов'язково на-
криває голову. Свічку тримати потрібно 
тільки через хустинку. 

Не цурайтесь хустини, дівчата, 
Що ви носите тільки шапки! 
На хустинки Україна багата, 
І цвітуть ще на них бережки! 
Наше родинне свято завершилося під 

звуки пісні ―Рідний край‖: 
Край, де я вродилась і живу, 
Де все для мене рідне, небайдуже, 
Де зірка впала з неба  у траву, 
Щоб ти мене побачив, милий друже. 
Це край моєї втіхи і сльози 
Із рідним словом, рідними піснями. 
Молюся до вкраїнської краси, 
Бо це взяла від батька і від мами. 

Гзовська Валентина, 9-А клас 

Україна на хустки багата 



Вечорниці на Андрія 
Сьогодні ми з вами живемо в 

чудовий час, коли ми маємо доступ до 
різної інформаціі та користуємося 
різними видами техніки. Але ще не 
так давно наші предки жили по-
іншому і  забезпечували свої духовні 
потреби не так, як це робимо сьогодні 
ми. Їхні кращі досягнення (пісні, зви-
чаї, традиції) ми повинні не забувати  
та робити все для того,щоб вони не 
пропали даремно. 

Як усім відомо, 13 грудня ми свя-
ткуємо свято Андрія Первозванного. І 
от наш 9-Б клас вирішив присвятити 
декілька годин цьому святу і показати, 
як колись наші предки відзначали йо-
го. Звичайно, всім було цікаво. Ду-

маю, що не тільки ми збагатилися й 
пройнялися тим захопленням та  цікаві-
стю, а й наші глядачі також. На нашому 
святі глядачі могли побачити, як колись 
молоді дівчата в ніч на свято Андрія 
збиралися в хаті, вишивали та співали 
пісень. А також побачили, якими спосо-
бами колись дізнавалися про свого су-
дженого. Навіть наші дівчата пробували 
це перевірити. Як ми дізналися, колись, 
щоб знати, котра з дівчат швидше вий-
де заміж, складали чоботи до порога. 
Чий перший стане на поріг, та і заміж 
вийде. В результаті першим прийшов 
чобіт Вікторіїї Помінчук. Наші дівчата  
на святі, вишиваючи, співали пісні, які 
ще більш робили свято народним. 

Свято про-
ходило в шкіль-
ному музеї, де 
ми могли відчу-
ти та пройняти-
ся тою енергі-
єю, яка колись 
існувала в на-
ших предків. За 
звичаєм госпо-
диня пекла ка-
литу, яку згодом 
хлопці повинні 

були пробувати  вкусити. Якщо зможе 
вкусити, то буде щасливим весь рік. 
Але жодному хлопцю не вдалося це 

зробити. На святі наші глядачі мали 
змогу також відгадати декілька цікавих і 
незвичайних загадок. 

Загалом наш клас дуже цікаво 

провів час. Ми мали змогу повеселити-

ся та поспівати пісень. Ми ніби перене-

слись у просторі та побували на справ-

жніх Андріївських вечорницях. А найго-

ловніше, я думаю, ми змогли донести 

присутнім на святі гостям з інших класів 

те, що весь український народ повинен 

берегти всі ті традиції, які створили 

наші предки. 

Бойко Юлія, 9-Б клас 

конувати  рутинні види діяльності, що вима-
гають концентрації уваги протягом тривало-
го  часу.  

Для того, щоб не помилитися з вибором 
професії, треба розширювати свій кругозір 
стосовно світу професій. Став дорослим 
людям питання про їхню професійну діяль-
ність—правило, люди із  задоволенням роз-
повідають про свою реальну роботу, про 
студентські роки. Тоді ти зможеш усвідомле-
но вирішити, чи цікава тобі дана область, чи 
все, що ти знаєш про спеціальність, на яку 
подаєш документи, це її назва . 

І мій професійний вибір не за горами. 
Тому бажаю собі і моїм однокласникам вда-
лого вибору професії, щоб реалізувати себе 
в житті, щоб життя було цікавим. 

Прищепа Д. 11-Б клас   

Зараз багато хто з одинадцятик-
ласників ще зовсім не уявляють 
собі, ким бути і куди вступити й чи 
вступати взагалі, коли продзвенить 
довгоочікуваний останній шкільний 
дзвінок. Для таких випускників  в 
кінці листопада був проведений 
ярмарок професій, на якому пред-
ставники вишів  Житомирської об-
ласті розповідали про  свій навча-
льний заклад та про те, ким можна 
стати, закінчивши цей заклад. 

Добре, коли проблема вибору 
професій турбує – це означає твою 
соціальну й психологічну зрілість. 
Будь-яка професія вимагає, щоб у 
людині були присутні так звані про-
фесійно важливі якості‖, наприклад, 

для коректора важлива увага, для 
художника—образне мислення тощо. 
Тому, вибираючи певну професію, 
важливо усвідомити, чи є в тебе здіб-
ності, що відповідають професійно 
важливим якостям. Я вважаю, що у 
ситуації сумнівів вибирати треба ту 
професію, де твої здібності будуть 
максимально реалізовані, у цій діяль-
ності ти досягнеш найбільшого успі-
ху. 

Нарешті, тип реалізованої профе-
сійної діяльності повинен збігатися із 
твоїм особистим, характерним типом. 
Скажімо, якщо ти товариський—тобі 
більше підійдуть професії, пов'язані 
із численними контактами, а якщо 
емоційно нестійкий - не зможеш ви-

Вибирай професію виважено 

Пам'яті жертв голодомору 
очевидців.  

Великий Боже! 
Дякуємо, Тобі, що ці страшні подіїї стали 

історіє… Але про це ніколи не можна забува-
ти… 

Чия ж це совість стане пред Всевишнім?  
Чия душа дотягне цей тягар? 
Коли врожаєм колосились ниви, 
Від голоду страшного твій народ вмирав!  
Хай пам’ять наша невмируща буде, 
Хай в серці в кожного лунає чорний дзвін, 
Хай вдосталь хліба в кожній хаті буде, 
Хай не проллються сльози матерів. 

Шиманський Олексій, 7-А клас 

Третього грудня 2014 року учня-
ми 7-А класу Ємільчинської ЗОШ 
№1 був  проведений масовий захід 
―Пам’яті жертв голодомору‖. Запро-
шені гості мали змогу оцінити ви-
ступ ведучих: Шиманського Олек-
сія, Подлуцької Ольги, Горбик  Алі-
ни, Омельченко Марини під керів-
ництвом класного керівника Марче-
нко Людмили Сергіївни. 

На час були запалені свічки па-
м’яті, а на столі лежала духмяна 
хлібина… Учнями  7-А класу був 
підготовлений виступ на тему 

―Пам'яті жертв голодомору‖ та запи-
саний відео диск, оснований на до-
кументальних фактах, свідченнях 



У кінці листопада 

вийшла книга 

пісень та віршів 

“ С е л о  м о є —

Поліський край 

квітучий” (автор 

ідеї та упорядник 

П.В.Скиба,), до 

якої увійшли і 

вірші учнів нашої 

школи: Шиманського Олексія (7-

А), Петрука Олексія (8-А), Кондра-

тюк Анни (8-А), Січкаря Олександ-

ра (9-А), Сороки Миколи (11-Б). 

- 17 грудня 2014 року учень 11-А 

класу Остапчук Денис став перемо-

жцем обласного конкурсу “Історія 

однієї світлини” (вчитель Ковален-

ко Світлана Казимирівна). 

Учні 7-Б класу у складі  команди 

ДЮСШ стали чемпіонами області 

2014 року та увійшли у лігу чемпі-

онів Украї-

н и ! ! ! 

( Т р е н е р —

О н о п ч е н к о 

Сергій Григо-

рович) 

Омельченко Ярослав,  

4-А клас: 

Цей 2014 рік видався 
найкращим навчальним 
роком для мене. Я здо-
буваю хороші оцінки і 
сподіваюся, що в насту-

пному 2015 році я дізнаюся ще більше і 
проведу цей Новий рік весело. 

Ковтонюк Аня, 2-Б клас: 

Цей рік приніс для мене 
багато веселих та ціка-
вих моментів. Я позна-
йомилася ближче з мої-
ми однолітками і навчи-
лася багато чому корис-
ному. У Новому 2015 
році я чекаю хороших 
оцінок, багато снігу та 
довгих канікул. 

Гончарук Віталій, 4-Б клас: 

В цьому році я дізнався 
багато цікавого з шкіль-
них предметів. Я весело 
провів цей рік з моїми 
друзями, а від наступно-
го року я очікую веселих 
новорічних канікул та 
теплих літніх днів. 

Касімчук   Богдан, 7-Б клас: 

В цьому році я 
став на рік стар-
шим. Отримав 
нові знання з но-
вих для мене пре-
дметів. Я чекаю 
від наступного 
року кращих оці-
нок і нових знайомств. 

Романчук Наташа, 4-А клас: 

У цьому році, що 
минає, я дізналася 
багато чого цікаво-
го, провела захоп-
люючі дні з моїми 
друзями. Я сподіва-
юся, що 2015 рік 
стане ще більш ціка-
вішим, ніж минулі 
роки мого навчання 
в школі. 

Ось і наближається до 
закінчення 2014 рік, рік вог-
няного Коня. Що приніс він 
нашим школярам, чим запа-
м’ятався? Що чекають во-
ни від нового року? З подіб-
ними запитаннями ми звер-
нулися до учнів нашої шко-
ли і ось що почули : 

Що приніс нам 2014 рік? 

 учасники курсів ―Практичної журналістики‖ (керівник Палько Наталія 

Миколаївна), ―Основи створення друкованих видань та їх ди-

зайн‖ (керівник Філоненко Катерина Володимирівна) та учні  10-Б класу 

(класний керівник Чиж 

Ірина Іванівна).  

Головний редактор:  

Дем’янчук Денис 

Художний редактори: 

Тульєва Дарина, Заєць 

Олексій, Гордєєв В'яче-

слав 

Журналісти: Прищепа 

Дмитро, Бойко Юлія, 

Гзовська Валентина, 

Шиманський Олексій, 

Дем’янчук Денис 

- Шкільна гандбольна команда хлопців 

зайняла ІІ місце в обласних змаганнях, 

поступившись лише Житомиру, пере-

гравши Черняхів (вчитель Радчук Оле-

ксандр Васильович).  

 

 

 

 

 

 -  

-  

Творча робота учениці 10-А класу Сав-

чук Софії  “Тюльпани” отримала дип-

лом у конкурсі “Виріб своїми руками”, 

який проводив благодійний фонд 

“Майбутнє Полісся” у вересні 2014 ро-

ку. 
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