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ВИПУСК № 55, січень 2014 року 
Світле свято Різдва 

ходили спільну мову. Випробування, 
емоції, цікаві зустрічі, пригоди, багато 
нових друзів - це все те, що принесла 
мені  участь у конкурсі. Окремо хочу 
винести подяку своєму вчителю-
наставнику з української мови та літе-
ратури Коваленко Світлані Казимирів-
ні за її  допомогу та мудрі поради. То 
ж не бійтеся підходити до своїх вчите-
лів за порадами та допомогою у ва-
ших починаннях, тому що у нашій шко-
лі досвідчені, мудрі і дуже добрі вчите-
лі. 

Мене переповнюють найщасливіші 
відчуття, адже у моїх руках свідчення  
перемоги у конкурсі - грамота перемо-
жця. Для мене це найкраща нагорода 
за мою працю. Бажаю всім учасникам 
нових успіхів. Нехай новий день відк-
риває перед  вами нові обрії у навчан-
ні, творчості та  в усіх стежках життє-
вих мандрів. 

 

Остапчук Денис, 11-А клас 

Два роки поспіль учні нашої школи 
беруть участь в обласному конкурсі 
«Історія однієї родинної світлини». 
Знати історію свого  роду, досліджу-
вати і вивчати її завжди вважалось 
прерогативою багатих, освічених, ти-
тулованих осіб. Серед сучасного по-
коління значно зріс інтерес до вивчен-
ня історії свого родоводу. Як на мене, 
це є свідченням росту духовності на-
ції і бажанням самим творити історію, 
а не бути її гвинтиком. Саме прагнен-
ня бути гідним своїх предків є стиму-
лом до саморозвитку і самовдоскона-
лення. Без минулого немає майбут-
нього.  

Ось і я вирішив дослідити історію 
мого родовідного дерева, дерева ро-
ду Остапчуків - Рудницьких. Мої пред-
ки не були відомими героями, а прос-
то воювали за свою рідну Батьківщи-
ну, за свою землю, родину, за свобо-
ду своїх дітей та онуків, але я, прав-

нук борців за сво-
боду, пишаюся 
тим, що являюсь 
їхнім нащадком. 
Я безмежно вдя-
чний їм за те, що 
вони віддали 
своє життя, щоб 
наш народ зали-
шався вільним. 
Презентація ро-
біт переможців 

проводилась у приміщенні Житомир-
ського обласного центру туризму, 
краєзнавства, спорту та екскурсій уч-
нівської молоді. В конкурсі брало 
участь близько двохсот  учасників з 
усієї Житомирської області, тому у 
фінал потрапити було не просто. При 
проведенні презентацій панувала 
атмосфера взаємної підтримки і допо-
моги: учасники, керівники та організа-
тори дуже просто і невимушено зна-

Різдво. Різдвяні Святки. З яким 
нетерпінням ми очікуємо це свято, 
та найбільше радіють діти, сподіва-
ючись на подарунки під ялинкою, 
можна поспівати 
колядок та просто 
порадіти. Радість! 
Що це за радість, 
яка сповнює всі 
людські серця? Хо-
ча ми далеко відій-
шли від справжньої 
сутності цього свя-
та, але, мабуть, 
десь глибоко в душі,   
ця радість генетич-
но закладено нашими предками. 
Що ми знаємо про ці події, сутність 
назви, історію святкування та взага-
лі про Різдвяні Cвятки? 

 У давні часи, за імператора Ав-
густа було віддано наказ про пере-
пис населення єврейської землі. 
Марія і Йосип були родом із Віфли-
єму, тому змушені були іти на бать-
ківщину. На перепис зібралося ба-
гато людей, тому Марія з Йосипом 
змушені були заночувати в стайні 
для худоби, яку називали вертепом. 
Тут уночі і народився Син Божий 
Ісус Христос. Марія сповила Його і 
поклала в ясла, а на небі з'явилася 
зірка, яка сповістила людству про 
визначну подію, нову еру. А чи за-
мислилося людство, що ж насправ-

ді сталося? Мабуть, ні! Так само як і 
сьогодні, ми всі зайняті своїми бу-
денними справами і дуже рідко під-
німаємо голову вверх, щоб побачи-
ти ту Зірку, яка могла б нас привес-
ти до світла, до істини,щоб не ходи-
ли в темноті і не спотикалися. І не 
замислюємося про  сьогоденні по-
дії, які посилаються нам для проз-
ріння. Яку треба мати велику, без-
межну любов до людства, щоб за-
ради спасіння цивілізації (а саме з 
цією метою був посланий Спаси-
тель) віддати  на знущання  та 
смерть свого Єдиного Сина? Такої 
любові нам потрібно навчитися, да-
ти їй місце в своєму серці, очистив-
шись від гордості, осуду, зла, зазд-
рощів, ненависті, яка привела до 
сьогоднішніх подій. Навчитися збе-
рігати мир і спокій в душі. Як це 
важко! Але заради збереження жит-
тя на землі, ми маємо це зробити. 
Держава розпочинається із кожного 
з нас. 

На спомин про цю подію всі хри-
стияни 7 січня святкують Різдво. В 
цей день вони вітають один одного 
словами: «Христос рождається!» - 
«Славімо його!». Різдво вносить 
Божу благодать у кожну родину. Це 
свято любові і милосердя. Це день, 
коли кожна людина має поділитися 
з кимось не лише радістю. Напере-
додні Різдва відзначають Святу Ве-
черю, під час якої  на столі має бути 

12 страв. Це вечір єднання всієї ро-
дини, всього роду, і мертвих і живих, 
тому після вечері на столі залиша-
ють головну страву вечора – кутю. А 
після Святої Вечері дітлашня розбі-
гається колядувати. 

Колядки – це спадщина багатові-
кової творчості віруючого українсь-
кого народу та свідчення про те, з 
якою глибиною переживали наші 
предки таїнство Боговтілення, свят-
куючи Різдво Христове. 

Ці колядки складені за текстом 
Святого Письма та Святого Пере-
дання про народження Ісуса Христа, 
наші предки прекрасно знали  і 
вчення святих отців, що ми можемо 
прослідкувати за текстом. 

Во Віфлиємі нині новина: 
Пречиста Діва зродила Сина… 

Бог предвічний народився, 
Прийшов днесь із небес, 
Щоб спасти люд весь… 

Нова радість стала, яка не бувала: 
Над вертепом звізда ясна світу засіяла 

Добрий вечір тобі, пане господарю, 
Радуйся! Ой радуйся , земле,  
Син Божий народився! 

Різдво Христове – одне з най-
величніших народних свят. Саме 
цим святом розпочинаються Різдвя-
ні Святки, які завершуються після 
Водохреща. 

Слюсарева Катерина Володи-

мирівна, завідуюча кабінетом наро-

дознавства 

                                                                                            

Історія однієї родинної світлини 



Рідна земля для нас усіх – Україна! 
учнів, гостей та вчителів об’єднува-
ло щире почуття любові до нашої 
рідної неньки України. СЛАВА УКРА-
ЇНІ! 

  Учні 3-Б класу 
Сію дитині в серденько ласку, 
Сійся – родися, ніжне «Будь ласка», 
Вдячне  «Спасибі», «Вибач» тремт-
ливе, 
Слово у серці, як зернятко в ниві 
«Доброго ранку», «Світлої днини!» 
Щедро даруй ти людям, дитино. 

 
Такими словами розпочинався 

тиждень Культурного спілкування у 
3-Б класі. Діти вивчали прислів’я, 
малювали малюнки, грали в дидак-
тичні ігри: «Намисто», «Світлофор 
ввічливості», «Правила з помилка-

ми», провели казкову вікторину. В 
ході гри виділяли гарні людські 
риси, вибирали слова, які характе-
ризують виховану людину, вчили-
ся культури спілкування  

Подшивалова  Жанна Сергіїв-
на, класовод 3-Б класу 

Нещодавно у нашому класі 
відбулося свято «Рідна земля 
для нас усіх – Україна» В цей не 
легкий час для нас і нашої країни, 
учні 3-Б класу підтримали її вір-
шами, піснями, приказками про 
Україну. Затанцювали запальний 
танець «Черевички». Батьків, 

Ми, діти, дуже любимо зи-
му. Бо саме зимою можна гарно 
порозважатися на вулиці. А ще 
ми з нетерпінням чекаємо взимку 
в гості Миколая та Діда Мороза. І 
в цьому році Святий Миколай 
розклав нам подарунки не лише 
під подушки, а й завітав на свято 
«Миколая свято в нас». До цього 

свята всі наші учні готувалися 
дуже ретельно. Вивчили і заспі-
вали багато пісень, декламували 

вірші,танцювали та розігрували 
сценки, возвеличуючи доброту 
та радість Миколая, яку він ніс 
простим людям. Свято сподоба-
лося не тільки нам, а й нашим 
батькам та всім присутнім гос-
тям. 

А ще в цьому році нам як 
найстаршим учням початкової 
ланки випала нагода побувати на 
відкритті районної ялинки. Ми 
були не глядачами на цьому свя-
ті, а учасниками. Нашим  хлопчи-
кам одягли вишиті сорочки
(безрукавки), а дівчаткам – віноч-
ки та українські хустки. Ми заспі-
вали пісню про Миколая і тричі 
вигукнули «Ялиночко, світи!», і 
коли ялиночка засвітилася, у всіх 
присутніх з’явилися посмішки на 
обличчях, а  нам ще більше ста-
ло приємно та радісно від цього. 

Ми, четвертокласники, дуже 
задоволені, що в кінці цього року з 
нами сталося багато гарних подій, 
враженнями від яких хочеться поді-
литися з усіма.  

То ж бажаємо усім дітям, аби 
в їхньому шкільному житті проходи-
ло якнайбільше веселих свят та 
незабутніх вражень.    

                                                                       

Учні 4-А класу  

Миколая свято 

«Які ми разом – на уроці, на перерві, під час відпочинку» 

 Ми всі взяли участь у грі 
«Мої добрі справи». Кожен із 
нас записав на карточці у фор-
мі рожевого сердечка добрі 
справи, які він зробив, зачитав 
їх і повісив на дошку. Нам усім 
було радісно і приємно,тому що 
на дошці з’явилося велике сер-
це добрих справ учнів 2-А кла-
су. 

Охріменко Вікторія, 2-А клас 

 Цікаво у нашому класі 
пройшла година спілкування 
«Які ми разом – на уроці, на 
перерві, під час відпочинку. Я і 
мої друзі». 

 Ми висловлювали свою ду-
мку про те, що таке дружба, 
склали правила, які допомо-
жуть ще краще згуртувати нас у 
дружній колектив. 

 Обговорювали різні ситуа-

ції, які траплялися нам у житті, а 
також були чарівниками і мали 
змогу вибрати для себе тільки 5 
бажань із 10. 



Екскурсія на казковий ярмарок 
Нещодавно в нашому класі 

пройшов незвичайний урок: ми 
здійснили екскурсію на казковий 
ярмарок. Насамперед, звичайно, 
вивчили правила поведінки під 
час цієї подорожі. А потім із задо-
воленням відвідували торгові ря-
ди, роздивляючись, хто з казкових 
героїв там є, відгадуючи, що ко-
жен з них продає чи хоче купити. 

Завітали також у «Бюро знахі-
док», допомогли повернути загуб-
ленні предмети їх власникам. Ці-
каво було нам у «Відділі загадок», 
які були заховані у «квітці-

семицвітці». Але, мабуть, найбіль-
ше кожному з нас спобались казкові 
атракціони «Кмітливчики» та 
«Ерудит», де ми мали змогу вчити-
ся слухати один одного, приймати 
спільні рішення, правильно вислов-
лювати думку, бути максимально 
активними, працюючи в парах і в 
групах. 

За нашу старанність, актив-
ність, дружну роботу казкові герої 
нагородили всіх подарунками і за-
просили на книжну виставу, де ми 
мали змогу вибрати і прочитати каз-
ку про улюбленого казкового героя, 

щоб потім розповісти її друзям. 

                                                                                           

Учні 3-А класу 

вості. 
Поетичними хвилинками, прис-

лів’ями, приказками був збагачений 
урок. 

Всім учасникам такий нестан-
дартний урок дуже сподобався, так 
як дозволив школярам вільно почу-
ватися, користуючись свободою тво-
рчості й самостійністю, а також за-
своїти найважливіші правила кому-
нікативної культури. 

Сподіваємося, що набуті знан-
ня та досвід учні вміло застосовува-
тимуть в навчальних ситуаціях і в 
житті.   

Євтушок  Тетяна Іванівна, 
учитель початкових класів 

П р о т я г о м  т и ж н я 
«Формувавання комунікатив-
ної культури молодших шко-
лярів» учні 4-Б класу з допо-
могою вчителя початкових 
класів Євтушок Т. І. та класо-
вода Шепель Л. К. підготува-
ли і провели урок–диспут на 
тему «Як навчитися культури 
спілкування? Коли спілкуван-
ня приносить задоволення?» 

З особливою наполег-
ливістю й відповідальністю 
віднеслися учні до проведен-
ня заходу. Святково вдягне-
ні, з піднесеним настроєм 
діти вміло вступали в диску-

сію з однолітками (учнями 4-А 
класу), обговорюючи правила 
спілкування, особливості по-
ведінки, моделювали нестан-
дартні ситуації шляхом засто-
сування етикетних норм пове-
дінки та слів (формул) ввічли-

Як навчитись культурі спілкування 

Ходить Сон по світу… 
різноманітні герої. Це  Дрімота, 
Ніч, Сон, Соненя, Позіхайлик, Мі-
сяць та Зірочки. 

Дітям-героям вдалося до кінця 
свята приколисати різноманітними 
історіями, колисковими та забав-
лянками (а їх було біля двох деся-
тків) всіх гостей та запрошених в 
залі. На деякий час вдалося прис-
пати навіть школу. Адже для неї 
теж лунала колискова. 

По завершенню чарівної казки 
ведуча побажала всім присутнім, 
щоб до них приходили завжди 
тільки міцні, солодкі та ніжні сни. 

А в домівках панувало добро, 
тепло, щастя, радість, мир і Божа 
благодать.  

Вихователь ГПД 
Станова  

Олена Владиславівна  

 Найзаповітніша мрія, найпал-
кіше бажання всіх батьків – мате-
рів, - щоб дітки зростали дужими й 
красивими. А ще – розумними, ще-
дрими на добро, на любов, з по-
шаною до старших, до святинь 
свого роду й народу. 

Ріст і силу дитяті дають мате-
ринське молоко та батьківський 
хліб. А що ж спричинює зростання 
душі? 

Маля-немовлятко не знає мо-
ви, не розуміє слів. Але материн-
ська любов і народна мудрість 
створили диво дивнеє – колискову 
пісню, забавлянку. Лагідномовна 
співанка-колисанка, переспівана 
думою-турботою про щастя й до-
лю дитини, безпомилково знахо-
дить чарівну стежинку до малесе-
нького серденька й оселяється в 

ньому назавжди… 
Саме українській колисковій та 

забавлянні було присвячене свято 
«Ходить Сон по світу, ходить на-
вмання…», яке відбулося 12 грудня 
в 3-А класі. Діти його провели разом 

зі своїм вихователем. 
А потрапити у царство дядечка 

Сну допомогли чарівні колискові та 
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Миколаївна), ―Основи створення друкованих видань та їх ди-

зайн‖ (керівник Філоненко 

Катерина Володимирівна) 
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Денис, Охріменко Вікто-

рія, учні 3-А, 3-Б, 2-А класів. 

любить», «Козацькому роду 
нема переводу», «Великодні 
дзвони». 

Багато чим ми завдячуємо 
нашому класному керівнику 
Слюсареві  Катерині Володи-
мирівні. Вона виховувала  в 
нас загальнолюдські цінності, 

Як непомітно пролітає час 
навчання в школі! Немов вчо-
ра ми взяли до рук 
«Букварика», першу книгу на 
нашому тернистому шляху, 
яка відкрила нам неймовірні 
краї, яких ми не могли й уяви-
ти. 

Сьогодні ми навчаємось в 
9 класі і стоїмо перед двери-
ма, які вирішать нашу долю: 
чи зостатися в школі, чи об-
рати професію. За цей період 
ми провели багато цікавих і 
повчальних заходів: «Свято 
Матері», «Хліб-усьому голо-
ва», «Рід коріння має пам’я-
тати», «В Україні хустка не 
забута», «Україна! - Ти для 
мене диво», «А хто Миколая 

головна з яких — бути людиною. 
Не важливо, яку професію вибе-
ре кожен, головне, аби, займаю-
чись тим чи іншим ділом, ви за-
лишались людиною. 

Василь Сухомлинський, пи-

сав: «Є в світі десятки, сотні 

професій, спеціальностей, робіт: 

один будує залізниці, другий 

зводить житлові будинки, третій 

вирощує хліб, четвертий лікує 

людей, п’ятий шиє одяг. Та є у 

світі найуніверсальніша, най-

складніша, най благородніша 

робота, єдина для всіх і водно-

час своєрідна і неповторна в ко-

жній сім’ї - професія людини‖. 
     

Гзовська Валентина, 9-А клас          
 

Як непомітно пролітає час... 

Приємні спогади зі свята  
«Хліб — усьому голова» 

Згуртувала підготовка до заходу 
«Рід коріння має пам’ятати» 

Миттєвості свята  
«Україно! Ти для мене диво!»  

Виховуємось в укр. традиціях 
«В Україні хустка не забута» 

Фото учнів з батьками 
«Свято Матері» 

Готувалися старанно до свята 
«Козацькому роду нема переводу» 

Спілкуйтеся з нами: 
E-mail: emschool_1@ukr.net 
Шкільний сайт: www.emschool1.at.ua 


